
 

 

 



Річний звіт МФВ за 2002 рік 

2002/1000. Програми розвитку громадянського суспільства 

2002/1100.           Програма "Демократизація та реформування місцевого 

самоврядування і державного управління" 

2002/1110.                     Конкурс "Покращення організації та функціонування 

місцевої влади" 

2002/1120.                     Конкурс "Теоретичні дослідження та методичні 

напрацювання в галузі державного управління та місцевого самоврядування" 

2002/1140.                     Конкурс "Підтримка видань вітчизняних та іноземних 

фахівців у галузі адміністративного права, державного управління, місцевого 

самоврядування" 

2002/1160.                     Інше 

2002/1200.           Програма "Розвиток громадської політики" 

2002/1210.                     Конкурс "Аналіз державної політики — інструмент 

ефективної демократії" 

2002/1220.                     Конкурс "Розробка та впровадження навчально-

методичних матеріалів за напрямом аналізу політики" 

2002/1230.                     Конкурс "Підтримка видань вітчизняних авторів із 

проблем дослідження різних секторів державної (регіональної, муніципальної) 

політики, методів та інструментарію аналізу політики, тематичних збірок 

ситуативних прикладів (case studies) 

2002/1250.                     Інше 

2002/1300.           Програма "Розвиток громадянського суспільства" 

2002/1310.                     Напрям "Відкриті вибори" 

2002/1320.                     Грантові проекти 

2002/1330.                     Операційні проекти 

2002/1340.                     Проект "Мережа партнерства" 

2002/1400.           Програма "Схід-Схід" 

2002/1410.                     Заходи за програмою, підтримані в Україні 

2002/1420.                     Підтримка участі громадян України у громадських заходах 

у країнах Центральної та Східної Європи 

2002/1500.           Програма "Українсько-білоруська співпраця та обмін" 

2002/1600.           Підтримка національних меншин України 

2002/1610.                     Програма "Інтеграція в українське суспільство 

кримськотатарського народу, болгар, вірмен, греків, німців, які зазнали 

депортації" 

2002/1620.                     Програма "Рома України" 

2002/1700.           Програма "Жінка в суспільстві" 

2002/1705.                     Напрям "Жінка і освіта" 

2002/1710.                     Напрям "Жінка і економічний розвиток" 

2002/1730.                     Напрям "Репродуктивне здоров'я" 

2002/1740.                     Напрям "Розвиток інформаційних мереж" 

2002/1750.                     Підтримка закордонних подорожей 

2002/1760.                     Проекти мережевої жіночої програми 
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2002/1770.                     Переклад зарубіжної літератури українською мовою з 

ґендерної тематики 

2002/1790.                     Інше 

2002/1800.           Програма "Засоби масової інформації" 

2002/1810.                     Грантові проекти 

2002/1820.                     Операційні проекти 

2002/1900.           Правові програми 

2002/1910.                     Програма "Сприяння судовій реформі в Україні" 

2002/1920.                     Програма "Сприяння реформуванню пенітенціарної 

системи в Україні" 

2002/1930.                     Програма "Юридичні клініки" 

2002/1940.                     Операційні проекти 

2002/2000. Інформаційні програми 

2002/2100.           Бібліотечна програма 

2002/2200.           Інформаційна програма 

2002/2210.                     Інформаційна політика 

2002/2220.                     Електронне урядування / E-Governance 

2002/2230.                     Конкурс "Створення курсів дистанційного навчання для 

менеджерів некомерційних інтернет-проектів" 

2002/2240.                     Інше 

2002/2300.           Проект перекладів 

2002/2310.                     Конкурс "Переклад зарубіжної літератури з гуманітарних 

та суспільних дисциплін" 

2002/2320.                     Операційні проекти 

2002/2330.                     Інше 

2002/3000. Освітні програми 

2002/3100.           Підтримка вищої освіти в Україні 

2002/3110.                     Проект "Регіональна університетська мережа" 

2002/3120.                     Конференції та літні школи 

2002/3130.                     Інше 

2002/3200.           Програма розвитку шкільної освіти 

2002/3210.                     Проект ПРООН, МОН України та МФВ "Інновація та 

оновлення освіти для покращення добробуту та зниження рівня бідності" 

2002/3220.                     Центр тестових технологій 

2002/3230.                     Навчальний курс "Європейські студії" 

2002/3240.                     Інше 

2002/3300.           Міжнародна освіта 

2002/3310.                     Інформаційно-консультаційні центри з питань освіти за 

кордоном 

2002/3320.                     Центрально-Європейський університет 

2002/3340.                     Мережеві програми стипендій 

2002/3500.           Соціально-освітні програми 

2002/3510.                     Програма "Дебати" 

2002/3520.                     Програма "Крок за кроком" 

2002/3530.                     Програма "Читання та письмо для розвитку критичного 
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мислення" 

2002/3600.           Інше 

2002/4000. Програма "Культура" 

2002/4100.           Мережева програма "Мистецтво і культура" Інституту 

Відкритого Суспільства, Будапешт 

2002/4110.                     Конкурс "Культурна політика" 

2002/4120.                     Конкурс "Культурні зв'язки" 

2002/4130.                     Конкурс "Міст взаєморозуміння" 

2002/4140.                     Конкурс "Дивлячись усередину" 

2002/4200.           Національна програма "Культура" 

2002/4210.                     Конкурс "Модернізація національної культури" 

2002/4220.                     Конкурс "Культура — за громадянське суспільство" 

2002/4230.                     Конкурс "Підтримка закордонних поїздок" 

2002/4300.           Центри сучасного мистецтва 

2002/4400.           Інше 

2002/5000. Програма "Ініціативи у галузі охорони здоров’я" 

2002/5100.           Програма зменшення шкоди від вживання наркотиків 

2002/5200.           Програма захисту прав психічно хворих 

2002/5300.           Конкурс "Покращення загальнонаціональних спеціалізованих 

серверів з питань суспільної охорони здоров'я в Україні" 

2002/5400.           Конкурс "Розвиток професійних кадрів у галузі громадської 

охорони здоров'я" 

2002/5500.           Програма Швайцерівських семінарів і конференцій 

2002/5600.           Програма Зальцбурзьких семінарів 

2002/5700.           Операційні проекти 

2002/5800.           Інше 
 

 

Структура витрат за напрямами діяльності 

Структура операційної діяльності 

Розподіл підтриманих проектів за регіонами України 

Організації, що отримали гранти Міжнародного фонду "Відродження" 2002 року 
 

 
 

Загальна статистика 

Загальна кількість проектів: 957. 

Загальна сума: $ 6 155 445 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 66 $ 245 079 
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Вінницька обл. 5 $ 39 072 

Волинська обл. 1 $ 950 

Дніпропетровська обл. 9 $ 79 585 

Донецька обл. 20 $ 145 565 

Житомирська обл. 3 $ 22 187 

Закарпатська обл. 35 $ 119 285 

Запорізька обл. 5 $ 24 772 

Івано-Франківська обл. 10 $ 58 627 

Київська обл. 2 $ 15 390 

Кіровоградська обл. 4 $ 34 809 

Луганська обл. 7 $ 46 147 

Львівська обл. 39 $ 186 931 

м. Київ 183 $ 993 364 

Миколаївська обл. 10 $ 60 405 

Одеська обл. 31 $ 112 530 

Полтавська обл. 15 $ 120 728 

Рівненська обл. 3 $ 5 746 

Сумська обл. 2 $ 4 437 

Тернопільська обл. 5 $ 18 460 

Харківська обл. 16 $ 45 250 

Херсонська обл. 2 $ 7 334 

Хмельницька обл. 2 $ 5 555 

Черкаська обл. 1 $ 2 676 

Чернівецька обл. 6 $ 33 945 

Чернігівська обл. 8 $ 43 639 

Всеукраїнські проекти 467 $ 3 682 977 

Разом: 957 $ 6 155 445 

 

 
 

Програми розвитку 

громадянського суспільства 

Кількість проектів: 529  

Сума: $ 3 171 517 

Частка у загальній сумі грантів: 51,52 % 



Проф. Євген Бистрицький: “Ми не організовуємо громадянське суспільство. Ми 

сприяємо тому, щоб це суспільство організувалося саме”. 

Вибори до Верховної Ради України стали головною подією 2002 року. Особливе 

значення вони мали і для НУО України. Можна стверджувати, що у 2002 

громадянське суспільство вперше на весь голос заявило про своє існування завдяки 

реалізації низки ініціатив, спрямованих на забезпечення умов для покращення 

прозорості та демократичності виборчого процесу.  

Показовим є те, що Міжнародний фонд "Відродження" також сприяв здійсненню 

ефективних спільних заходів, що реалізувалися громадськими організаціями. 

Наприклад, Фонд підтримав всеукраїнський незалежний моніторинг виборів, а також 

виробництво та розміщення на національних телеканалах соціальної реклами, що 

застерігала проти порушення виборчого законодавства та закликала громадян 

сміливо здійснювати своє волевиявлення. Разом з іншими донорами фонд 

"Відродження" провів незалежне опитування виборців на виході із виборчих 

дільниць у день голосування. Також МФВ негайно відреагував на нагальну суспільну 

потребу і підтримав проведення передвиборчих дебатів на центральних телеканалах 

України. Хоча ці дебати відбулися лише з четвертої спроби, вони сприяли відкритості 

та демократичності виборчого процесу і забезпечували виборців можливістю доступу 

до збалансованої інформації про учасників передвиборчих перегонів.  

МФВ підтримав організацію та проведення першого форуму українських 

громадських організацій "Суспільство перед вибором". На форумі зібралися 

представники 280 найактивніших регіональних громадських організацій, що 

здійснювали моніторинг виборчого процесу. Серед учасників також були українські 

політики, відомі іноземні експерти, зокрема колишній державний секретар 

Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, група американських сенаторів, представники 

українських та закордонних ЗМІ. Одним із результатів форуму було заснування 

дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та 

інформації. До її складу увійшли представники 30 громадських організацій та 

незалежні експерти, які працюють у сфері засобів масової інформації. Саме вони 

порушили питання про громадський опір тіньовій цензурі ЗМІ України, організували 

громадські парламентські слухання, присвячені цьому питанню, та заснували першу 

незалежну професійну спілку журналістів України.  

Своїх перших відчутних результатів досягла реформа пенітенціарної системи. Фонд 

сприяв розробці та приведенню у відповідність з міжнародними документами про 

дотримання прав людини та стандарти поводження з ув’язненими, формуванню 

експертної думки та організації громадського обговорення проекту Кримінально-

виконавчого кодексу України та "Державної програми підтримки подальшого 

реформування кримінально-виконавчої системи на період до 2004 року". Великий 

суспільний резонанс викликали ініціативи Фонду, спрямовані на запровадження 

альтернативних видів покарань, створення служби пробації для виконання 

громадських видів покарань, а також патронажної служби для соціальної адаптації 



осіб звільнених із місць позбавлення волі після відбування строку покарання. Фонд 

сприяв проведенню зустрічі між представниками правозахисних організацій України, 

які підтримали ініціативу щодо їх спільної діяльності. Було також запропоновано 

розвиток механізмів співпраці правозахисних організацій з Верховною Радою 

України та її профільними комітетами. 

Наприкінці 2002 року Верховна Рада України схвалила постанову про рекомендації 

парламентських слухань "Українська культура: стан і перспективи розвитку". 

Організація цих парламентських слухань була ініційована безпосередньо МФВ у 

рамках проекту "Реформування законодавства для забезпечення правової підтримки 

культурного розвитку в Україні". Завдяки цій Програмі незалежні експерти вперше 

мали можливість підготувати аналітичний звіт "Ключові проблеми та перспективи 

розвитку культури в Україні". 

МФВ відіграв важливу роль як один із координаторів донорських організацій під час 

виборів. Ось лише деякі з основних спільних проектів. Завдяки інформаційним 

ресурсам МФВ було створено Біржу донорів для підтримки постійної співпраці між 

донорами у режимі он-лайн. МФВ посилив свої партнерські відносини з ПРОООН, 

фондом "Євразія", фондом Чарльза Мотта та іншими донорами. Було підтримано 

роботу Національних Круглих стлів "ІКТ задля розвитку України" у рамках програми 

"Інноваційний трамплін", що реалізується спільно з ПРОООН та Державним 

комітетом зв’язку та інформатизації України. Розпочав свою діяльність проект 

Громадський Інтернет-портал [http://www.civicua.org], котрий надає відповідні 

інформаційно-технологічні послуги організаціям третього сектору для забезпечення 

обміну інформацією та роботи в Інтернеті. Реалізація цих ініціатив МФВ розпочалася 

у рамках інформаційного проекту. Пізніше до неї приєдналися Міністерство культури 

та мистецтв України, обласні державні адміністрації, Місія Світового Банку в 

Україні, Національна парламентська бібліотека України, IREX, Гете-Інститут Інтер 

Націонес у Києві, Британська Рада в Україні та корпорація Microsoft. Програма 

"Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек України" реалізовується у 24 областях України та Автономній 

Республіці Крим.  

Минулорічна діяльність МФВ посилила репутацію Фонду як в країні в цілому, так і 

серед організацій громадянського суспільства. Стратегічний план МФВ на 2003 рік 

особливо спирається на використання соціального капіталу, накопиченого протягом 

попередніх років та активованого у вирішальному 2002 році, з метою посилити вплив 

громадських організацій на формування відкритого та демократичного суспільства.  

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 62 $ 223 249 

Вінницька обл. 2 $ 776 



Волинська обл. 1 $ 950 

Дніпропетровська обл. 6 $ 56 125 

Донецька обл. 14 $ 87 791 

Житомирська обл. 2 $ 8 481 

Закарпатська обл. 30 $ 94 841 

Запорізька обл. 4 $ 15 137 

Івано-Франківська обл. 5 $ 29 273 

Київська обл. 1 $ 3 012 

Кіровоградська обл. 2 $ 22 362 

Луганська обл. 5 $ 24 837 

Львівська обл. 24 $ 111 906 

м. Київ 92 $ 499 887 

Миколаївська обл. 5 $ 26 828 

Одеська обл. 17 $ 41 364 

Полтавська обл. 7 $ 52 933 

Рівненська обл. 3 $ 5 746 

Сумська обл. 1 $ 3 490 

Тернопільська обл. 5 $ 18 460 

Харківська обл. 10 $ 19 811 

Херсонська обл. 1 $ 334 

Хмельницька обл. 2 $ 5 555 

Черкаська обл. 1 $ 2 676 

Чернівецька обл. 5 $ 23 945 

Чернігівська обл. 6 $ 25 219 

Всеукраїнські проекти 216 $ 1 766 529 

Разом: 529 $ 3 171 517 

 

 

Програма "Демократизація та 

реформування місцевого самоврядування 

і державного управління" 

Кількість проектів: 42  

Сума: $ 274 773 

Частка у загальній сумі грантів: 4,46 % 

Програма «Демократизація та реформування місцевого самоврядування і 

державного управління» зорієнтована на підтримку ініціатив, що передбачають 

здійснення кардинальних зрушень у системі організації та функціонування 

органів державної влади і місцевого самоврядування у бік більшої прозорості, 



звітності, модернізації управлінської практики, залучення найширших кіл 

громадськості до участі у процесі виопрацювання, ухвалення та реалізації 

рішень органами влади; підвищення рівня професійної підготовки державних і 

муніципальних службовців; надання підтримки розвиткові дослідницьких 

проектів; публікацію досліджень провідних фахівців у сфері місцевого 

самоврядування, регіональної політики і державного управління. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 8 500 

Луганська обл. 1 $ 5 000 

Львівська обл. 7 $ 48 528 

м. Київ 4 $ 14 641 

Одеська обл. 1 $ 4 500 

Полтавська обл. 2 $ 12 500 

Харківська обл. 1 $ 9 000 

Чернівецька обл. 3 $ 23 500 

Чернігівська обл. 1 $ 4 500 

Всеукраїнські проекти 21 $ 144 104 

Разом: 42 $ 274 773 

 

 

Конкурс "Покращення організації та 

функціонування місцевої влади" 

Кількість проектів: 15  

Сума: $ 104 500 

Частка у загальній сумі грантів: 1,70 % 

Мета конкурсу — сприяти ініціативам громадських організацій і органів 

місцевого самоврядування, що спрямовані на пошук шляхів оптимізації, 

раціоналізації та підвищення рівня відкритості й ефективності діяльності 

місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, 

створенню й використанню інструментів та набуття лідерами НУО 

навичок з громадської оцінки діяльності органів місцевої влади, їх 

посадових та службових осіб. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 



Луганська обл. 1 $ 5 000 

Львівська обл. 4 $ 34 000 

Одеська обл. 1 $ 4 500 

Полтавська обл. 2 $ 12 500 

Харківська обл. 1 $ 9 000 

Чернівецька обл. 2 $ 17 000 

Чернігівська обл. 1 $ 4 500 

Всеукраїнські проекти 3 $ 18 000 

Разом: 15 $ 104 500 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Сіверський інститут регіональних досліджень, м. Чернігів. 

Керівник проекту: Кухарук Олександр Васильович. 

Зміст проекту: Розробка модельного статуту територіальної громади і 

сприяння запровадженню статутів територіальних громад в Чернігівській 

області. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Асоціація міст України, м. Київ. 

Керівник проекту: Пітцик Мирослав Васильович. 

Зміст проекту: Підготовка законопроекту про асоціації органів 

місцевого самоврядування для створення ефективного правового 

механізму обстоювання прав та законних інтересів територіальних 

громад в органах державної влади. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Львівська обласна організація Всеукраїнської громадської 

організації захисту людини жінки "Ліга жінок-виборців України 50/50", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Коваль Уляна Орестівна. 

Зміст проекту: Забезпечення участі мешканців Радехова у процесі 

підготовки управлінських рішень та здійснення контролю за їх 

виконанням. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Всеукраїнська ліга сприяння розвиткові ринку землі, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Заяць Віктор Мефодійович. 

Зміст проекту: Підготовка законопроекту про розмежування земель 

державної та комунальної власності. 

Сума: $ 6 000  



Організація: Асоціація "Сімейна медицина Асімед", м. Комсомольськ. 

Керівник проекту: Надутий Костянтин Олександрович. 

Зміст проекту: Опрацювання механізму впливу громадськості на 

підготовку, прийняття та контроль виконання управлінських рішень 

органами місцевого самоврядування в галузі охорони здоров'я. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Центр муніципального та регіонального розвитку, м. Львів. 

Керівник проекту: Дробенко Григорій Олексійович. 

Зміст проекту: Розробка, видання та поширення методичних та 

інформаційних матеріалів стосовно типових положень про 

функціональні підрозділи виконавчих органів місцевих рад, проведення 

тренінгів для працівників місцевого самоврядування. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Агенство регіонального розвитку Луганської області, 

м. Луганськ. 

Керівник проекту: Логачов Максим Миколайович. 

Зміст проекту: Запровадження системи "громадського аудиту" у 

вирішенні проблем оптимізації транспортних та торгівельних послуг, що 

надаються мешканцям Луганська. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Центр соціальних досліджень, м. Полтава. 

Керівник проекту: Зелюк Віталій Володимирович. 

Зміст проекту: Публічне обговорення проблем реалізації земельної 

реформи органами місцевого самоврядування та державної влади 

Машківського району Полтавської області з метою підвищення їх 

інституційної спроможності та забезпечення прозорості процесу 

реформування земельних відносин. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Чернівецька міська рада, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Філатова Наталія Григорівна. 

Зміст проекту: Формування регіональних інформаційних ресурсів для 

моніторингу міжбюджетних відносин, вдосконалення системи 

управління бюджетними ресурсами органів місцевої влади і створення з 

цією метою необхідної інфраструктури. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Харківський громадський фонд місцевої демократії, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Мірошник Ольга Семенівна. 

Зміст проекту: Вдосконалення системи надання управлінських послуг у 

Харкові та підготовка методичних рекомендацій, формування пакету 

проектів нормативних актів, що регулюють порядок надання 



управлінських послуг органами державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Громадська організація "ІКАР–Україна", м. Львів. 

Керівник проекту: Соколовська Валентина Валентинівна. 

Зміст проекту: Формування теоретико-прикладної основи для 

підвищення ефективності менеджменту з надання послуг. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Громадська спілка "Буковинська партнерська агенція", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Зав’ялов Володимир Євгенович. 

Зміст проекту: Покращення організації та функціонування місцевої 

влади як інструменту підтримки громадських ініціатив з оптимізації 

управління ресурсами на місцевому рівні для розвитку регіону 

"Черемош-Сирет". 

Сума: $ 9 000  

Організація: Громадська організація "Центр підтримки суспільних 

ініціатив", м. Одеса. 

Керівник проекту: Сокуренко Ігор Анатолійович. 

Зміст проекту: Підвищення рівня професійної підготовки керівників 

бюджетних комітетів місцевих рад та голів районних рад з питань 

бюджету. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Науково-дослідний інститут державного будівництва та 

місцевого самоврядування Академії правових наук України, м. Харків. 

Керівник проекту: Воронов Микола Павлович. 

Зміст проекту: Підготовка законопроекту про добровільні об’єднання 

органів місцевого самоврядування і пакету супровідних підзаконних 

нормативно-правових актів. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Регіональний громадський фонд "Право і демократія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Грабовська Олена Романівна. 

Зміст проекту: Запровадження сучасної практики організації системи 

надання адміністративних послуг населенню шляхом створення 

"універсаму послуг". 

Сума: $ 10 000  

 

 



Конкурс "Теоретичні дослідження та методичні 

напрацювання в галузі державного управління та 

місцевого самоврядування" 

Кількість проектів: 12  

Сума: $ 100 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,62 % 

Мета конкурсу – підтримка проведення і публікації досліджень з 

маловивчених проблем організації та діяльності системи місцевого 

самоврядування в Україні, проблем пов‘язаних з проведенням 

адміністративної реформи, аналізу перебігу і підготовки подальших 

кроків щодо реформи бюджетного процесу, системи місцевих податків 

та зборів, заходів з планування комплексного соціально-економічного 

розвитку територій. Сприяння адаптації до українських реалій 

навчально-методичних та тренінгових матеріалів провідних міжнародних 

організацій у сфері місцевого самоврядування і державного управління. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 8 500 

Львівська обл. 2 $ 12 962 

м. Київ 2 $ 10 670 

Чернівецька обл. 1 $ 6 500 

Всеукраїнські проекти 6 $ 61 368 

Разом: 12 $ 100 000 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Українська академія державного управління при 

Президентовi України, м. Київ. 

Керівник проекту: Озірська Світлана Миколаївна. 

Зміст проекту: Ознайомлення слухачів УАДУ з досвідом проведення 

адміністративної реформи у Франції з огляду на вимоги європейської 

інтеграції. Підготовка відповідних пропозицій та рекомендацій для 

Центру дослідження адміністративної реформи в Україні та кафедри 

європейської інтеграції УАДУ. 

Сума: $ 4 670  

Організація: Асоціація фінансистів України, м. Київ. 

Керівник проекту: Дермановський Ігор Миколайович. 



Зміст проекту: Підготовка навчального посібника з питань управління 

процесом розробки фінансової політики в органах місцевого 

самоврядування України. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Товариство науковців зі сприяння муніципальній реформі, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Віктор Віталійович. 

Зміст проекту: Підготовка та видання науково-практичного коментаря 

до Закону України "Про органи самоорганізації населення". 

Сума: $ 6 000  

Організація: Центр політико-правових реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Андрійко Ольга Федорівна. 

Зміст проекту: Дослідження та підготовка пропозицій щодо правового 

врегулювання процесуальних відносин між органами влади, 

юридичними особами і громадянами. Видання наукової монографії та 

проведення громадського обговорення нового проекту адміністративно-

процесуального кодексу. 

Сума: $ 14 868  

Організація: Благодійний фонд сприяння розвитку політичної та 

правової культури, м. Київ. 

Керівник проекту: Авер’янов Вадим Борисович. 

Зміст проекту: Розробка правових засад обгрунтування та вирішення 

найактуальніших проблем адміністративної реформи: правове 

забезпечення реформування системи державної служби. Підготовка 

законопроектів "Про органи виконавчої влади", "Про підзаконні правові 

акти", нової редакції Закону України "Про державну службу". 

Сума: $ 11 000  

Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій "Асоціація 

агенцій регіонального розвитку України", м. Київ. 

Керівник проекту: Зинюк Роман Олегович. 

Зміст проекту: Розробка Концепції проведення державно-правових 

експериментів з відпрацювання механізмів соціально-економічних 

нововведень, що стимулюють розвиток територій. 

Сума: $ 8 500  

Організація: Центр економічного розвитку, м. Київ. 

Керівник проекту: Верховодова Лідія Тарасівна. 

Зміст проекту: Розробка моделі ефективного управління процесами 

євроінтеграції в органах виконавчої влади та пропозицій щодо її 

запровадження. 

Сума: $ 10 000  



Організація: Харківська обласна організація Спілки юристів України, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Вінцковська Олена Михайлівна. 

Зміст проекту: Проведення системного науково-критичного аналізу 

історії реформування системи виконавчої влади в Україні впродовж 

1991-2002 років. Розробка рекомендацій щодо подальшого проведення 

адміністративної реформи. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Товариство "Український Народний Дім в Чернівцях", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Старик Володимир Петрович. 

Зміст проекту: Розробка пакетного рішення "Система міжбюджетних 

відносин міста та районів в містах", рекомендацій щодо поширення 

бюджетної реформи до рівня сільського району, вдосконалення системи 

сплати місцевих податків, проведення аналізу фінансово-економічної 

діяльності міських комунальних підприємств. 

Сума: $ 6 500  

Організація: Кримський республіканський центр соціально-

економічного розвитку, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Александрова Марина Степанівна. 

Зміст проекту: Підготовка навчально-методичних матеріалів та 

проведення тренінгів для працівників фінансових управлінь районів, 

міст, сіл та селищ АРК із застосування положень Бюджетного Кодексу 

України. 

Сума: $ 8 500  

Організація: Західноукраїнський медіа-центр "Нова журналістика", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Паславський Ігор Іванович. 

Зміст проекту: Упорядкування та видання науково-методичного 

збірника "Адміністративно-територіальний устрій України від 

найдавніших часів до сучасності". 

Сума: $ 3 962  

Організація: Львівський регіональний інститут державного управління 

Української академії державного управління при Президентові України, 

м. Львів. 

Керівник проекту: Чемерис Анатолій Олексійович. 

Зміст проекту: Розробка рекомендацій з оптимізації та реструктуризації 

надання адміністративних послуг населенню на прикладі Львівської 

області. 

Сума: $ 9 000  

 



 

Конкурс "Підтримка видань вітчизняних та 

іноземних фахівців у галузі адміністративного 

права, державного управління, місцевого 

самоврядування" 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 7 385 

Частка у загальній сумі грантів: 0,12 % 

Мета конкурсу — видання українською мовою праць провідних 

вітчизняних й іноземних фахівців з ключових проблем державного, 

регіонального та муніципального управління. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 5 $ 7 385 

Разом: 5 $ 7 385 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Видавничо-консалтинговий центр "Фінком", м. Київ. 

Керівник проекту: Яцун Андрій Миколайович. 

Зміст проекту: Видання книжки: Олег Бойко-Бойчук "Практикум 

ефективної влади. Стратегічне управління розвитком міста". 

Сума: $ 1 000  

Організація: Парламентська група фіскального аналізу, м. Київ. 

Керівник проекту: Майнзюк Катерина Петрівна. 

Зміст проекту: Видання книжки: "Міжбюджетна реформа в Україні: 

досвід, проблеми, перспективи". Збірник праць фахівців парламентської 

групи фіскального аналізу під редакцією проф. Вейна Серска. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса. 

Керівник проекту: Халікян Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Видання книжки: Оболенський О.Ю. "Державне 

управління та державна служба: сучасні напрями розвитку". 

Сума: $ 1 400  



Організація: Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса. 

Керівник проекту: Халікян Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Видання книжки: М.А.Баймуратов, В.А.Григорьев 

"Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в 

Украине" (рукопис перекладено українською мовою). 

Сума: $ 1 185  

Організація: Видавництво "Атіка", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Гайдук Ніна Михайлівна. 

Зміст проекту: Видання книжки: Кравченко В.В., Пітцик М.В. 

"Муніципальне право України". 

Сума: $ 2 300  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 62 888 

Частка у загальній сумі грантів: 1,02 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 1 $ 1 566 

м. Київ 2 $ 3 971 

Всеукраїнські проекти 7 $ 57 351 

Разом: 10 $ 62 888 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Інститут реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Рябошлик Володимир Всеволодович. 

Зміст проекту: Апробація на міжнародній конференції у Брюселі 

розробок, виконаних Інститутом реформ щодо моделювання економічної 

політики держави. 

Сума: $ 981  

Організація: Інститут реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Фишко Євген Олександрович. 

Зміст проекту: Підготовка та випуск книжки "Партнерство влади та 

бізнесу в процесах міського розвитку". 

Сума: $ 3 000  



Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій "Асоціація 

агенцій регіонального розвитку України", м. Київ. 

Керівник проекту: Зинюк Роман Олегович. 

Зміст проекту: Участь делегації Асоціації агенцій регіонального 

розвитку України у третьому Конгресі Єропейської Асоціації Агенцій 

регіонального розвитку. 

Сума: $ 2 990  

Організація: Київський регіональний центр Академії правових наук 

України, м. Київ. 

Керівник проекту: Авер’янов Вадим Борисович. 

Зміст проекту: Проведення науково-практичної конференції 

"Адміністративна реформа в Україні: шлях до європейської інтеграції", 

підготовка рекомендацій щодо подальшого проведення адміністративної 

реформи з урахуванням проголошеного курсу на вступ України до 

Європейського Союзу. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Благодійна організація "Фонд сприяння правовим і 

політичним реформам", м. Київ. 

Керівник проекту: Сухоруков Олег Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародної науково-практичної 

конференції "Адміністративна юстиція: проблеми та перспективи 

запровадження в Україні". 

Сума: $ 10 000  

Організація: Українська академія державного управління при 

Президентовi України, м. Київ. 

Керівник проекту: Озірська Світлана Миколаївна. 

Зміст проекту: Створення інформаційно-документального фонду з 

питань адміністративної реформи в Україні та світі. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Громадська організація "ІКАР–Україна", м. Львів. 

Керівник проекту: Соколовська Валентина Валентинівна. 

Зміст проекту: Напрацювання пропозицій та видання методичного 

посібника щодо ефективного управління ресурсами сільської громади. 

Сума: $ 1 566  

Організація: Асоціація фінансистів України, м. Київ. 

Керівник проекту: Дермановський Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Створення загальноукраїнської інформаційної мережі 

для працівників фінансових органів місцевого самоврядування, всіх 

зацікавлених у проблемах реформування фінансово-бюджетної системи 

України. 

Сума: $ 7 888  



Організація: Товариство науковців зі сприяння муніципальній реформі, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Віктор Віталійович. 

Зміст проекту: Святкування п'ятої річниці діяльності Товариства 

науковців зі сприяння муніципальній реформі щляхом проведення 

науково-практичної конференції та видання науково-методичного 

посібника "Роль громадських організацій та інших неурядових структур 

у становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні". 

Сума: $ 3 478  

Організація: Інститут виборчого права, м. Київ. 

Керівник проекту: Богашева Наталія Владиславівна. 

Зміст проекту: Підготовка, розробка та широке обговорення 

законопроектів, спрямованих на законодавче забезпечення гарантій 

виборчих прав громадян, об'єктивного та професійного рівня діяльності 

виборчих комісій. 

Сума: $ 14 985  

 

 

Програма "Розвиток громадської 

політики" 

Кількість проектів: 29  

Сума: $ 220 566 

Частка у загальній сумі грантів: 3,58 % 

Програма "Розвиток громадської політики" має на меті сприяти залученню 

раціонально-критичного потенціалу суспільства до вирішення політико-

управлінських проблем шляхом: розвитку аналізу політики як спеціальної 

навчальної дисципліни, підготовки відповідних спеціалістів, створення ринку 

фахових експертно-аналітичних установ та організацій, що займаються 

аналізом політики, набуття навичок політичного аналізу працівниками органів 

державного, регіонального і муніципального управління, представниками ЗМІ, 

незалежних "мозкових центрів", заохочення різноманітних владних органів та 

структур використовувати методи і результати аналізу політики у своїй 

повсякденній діяльності, належного рівня інформування громадськості про 

проблеми та перспективи розвитку процесів у ключових сферах суспільних 

перетворень. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон Підтримано Сума 



проектів 

Дніпропетровська обл. 1 $ 4 687 

Кіровоградська обл. 1 $ 8 700 

Луганська обл. 1 $ 6 830 

Львівська обл. 3 $ 14 850 

м. Київ 4 $ 31 800 

Полтавська обл. 1 $ 5 800 

Всеукраїнські проекти 18 $ 147 899 

Разом: 29 $ 220 566 

 

 

Конкурс "Аналіз державної політики — інструмент 

ефективної демократії" 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 73 400 

Частка у загальній сумі грантів: 1,19 % 

Мета конкурсу — підтримка розробки різноманітних інструментів 

аналізу політики з метою більшої раціоналізації процесів підготовки, 

ухвалення та контролю за виконанням комплексних управлінських 

рішень у конкретних галузях державної, регіональної та муніципальної 

політики. Підтримка незалежних досліджень, спрямованих на критичний 

аналіз галузевих політик, що здійснюються, та підготовки 

альтернативних пропозицій щодо більш ефективних перетворень у 

відповідних сферах державного, регіонального та муніципального 

управління. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Кіровоградська обл. 1 $ 8 700 

Луганська обл. 1 $ 6 830 

Львівська обл. 2 $ 8 850 

Всеукраїнські проекти 6 $ 49 020 

Разом: 10 $ 73 400 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Незалежний центр політичних досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Конончук Світлана Григорівна. 



Зміст проекту: Підговка аналітичної записки "Концепція законодавчих 

змін, спрямованих на підвищення ефективності функціонування 

інституту державних секретарів в Україні". 

Сума: $ 8 000  

Організація: Інститут конкурентного суспільства, м. Київ. 

Керівник проекту: Ляпін Дмитро Вадимович. 

Зміст проекту: Залучення регіональних громадських об'єднань та 

незалежних аналітичних центрів до вирішення політико-управлінських 

проблем шляхом розвитку аналізу муніципальної політики, побудованої 

на методиці аналізу прибутку та витрат. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій "Асоціація 

агенцій регіонального розвитку України", м. Київ. 

Керівник проекту: Бойко-Бойчук Олег Вадимович. 

Зміст проекту: Забезпечення впливу критичного потенціалу суспільства 

для поліпшення внутрішньої політики держави у розвитку туризму. 

Сума: $ 7 440  

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-

Могилянської Академії, м. Київ. 

Керівник проекту: Дем’янчук Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Розробка та оприлюднення пропозицій стосовно 

імплементації якісно нових процедур розробки та запровадження 

державних політик у практику державного управління. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Фонд дослідницьких та освітніх програм "Євро-Україна 

Консалтинг", м. Київ. 

Керівник проекту: Кілієвич Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Створення ефективного механізму моніторингу 

виконання Україною Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Асоціація суспільного прогресу, м. Київ. 

Керівник проекту: Буценко Олександр Алімович. 

Зміст проекту: Cприяння інформаційній та культурній ідентифікації 

України в Європі шляхом представлення інформації про тенденції 

розвитку культури та культурної політики України в проекті Ради 

Європи ERICarts-Компендіум. 

Сума: $ 6 580  

Організація: Товариство науковців зі сприяння муніципальній реформі, 

м. Львів. 

Керівник проекту: Побережний Любомир Володимирович. 



Зміст проекту: Розробка методики обчислення показників при 

підготовці планів соціально-економічного розвитку територій. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Центр муніципального та регіонального розвитку, 

м. Дрогобич. 

Керівник проекту: Жовнір Олег Іванович. 

Зміст проекту: Проведення досліджень та розробка методичних 

рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо роботи з 

потенційними внутрішніми та зовнішніми інвесторами. 

Сума: $ 3 850  

Організація: Муніципальний центр стратегічного планування і 

маркетингових досліджень, м. Світловодськ. 

Керівник проекту: Лукинський Юрій Леонідович. 

Зміст проекту: Забезпечення ефективного управління соціально-

економічним розвитком міста шляхом "озброєння" місцевих урядовців 

методикою оцінки проектів (аналіз прибутку та витрат) і залучення 

активної частини громади міста до спільного вирішення міських 

проблем. 

Сума: $ 8 700  

Організація: Південно-східний центр муніципального та регіонального 

розвитку, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Бойко Наталія Іванівна. 

Зміст проекту: Вдосконалення системи управління фінансами 

територіальної громади з метою підвищення її ефективності. 

Сума: $ 6 830  

 

 

Конкурс "Розробка та впровадження навчально-

методичних матеріалів за напрямом аналізу 

політики" 

Кількість проектів: 6  

Сума: $ 35 100 

Частка у загальній сумі грантів: 0,57 % 

Мета конкурсу — розвиток "аналізу державної політики" як навчальної 

дисципліни для ВУЗів України, спеціальних тренінгових програм для 

лідерів НДО, аналітично-експертних структур шляхом створення 

відповідних підручників, навчальних посібників, збірок ситуативних 

прикладів та інших методичних матеріалів. 



Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 1 $ 6 000 

м. Київ 2 $ 8 800 

Полтавська обл. 1 $ 5 800 

Всеукраїнські проекти 2 $ 14 500 

Разом: 6 $ 35 100 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Центр правових та підприємницьких досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Грицяк Ігор Андрійович. 

Зміст проекту: Підготовка навчально-методичного посібника 

"Інституції та право Європейського Союзу". 

Сума: $ 7 300  

Організація: Аналітично-дослідницький центр "АНОД", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Сприяння поширенню відомостей про ЄС та співпрацю 

України та ЄС шляхом підготовки друкованого та інтернет-довідника 

"Європейський Союз". 

Сума: $ 1 500  

Організація: Об'єднання молодих науковців Української академії 

державного управління при Президентові України, м. Київ. 

Керівник проекту: Валевський Олексій Леонідович. 

Зміст проекту: Обговорення та друк посібника для студентів вузів 

"Основи теорії та практики політичного аналізу". 

Сума: $ 7 000  

Організація: Центр соціальних досліджень, м. Полтава. 

Керівник проекту: Зелюк Віталій Володимирович. 

Зміст проекту: Розробка та впровадження в Полтавській школі-ліцеї 

№28 спецкурсу "Європейські студії". 

Сума: $ 5 800  

Організація: Громадська організація "ІКАР–Україна", м. Львів. 

Керівник проекту: Козік Юрій Григорович. 

Зміст проекту: Популяризація доступної та ефективної методики 

проведення комплексного аналізу діяльності представницьких органів 

місцевого самоврядування. 

Сума: $ 6 000  



Організація: Львівський регіональний інститут державного управління 

Української академії державного управління при Президентові України, 

м. Львів. 

Керівник проекту: Чемерис Анатолій Олексійович. 

Зміст проекту: Підготовка та видання практичного посібника з аудиту 

адміністративної діяльності. 

Сума: $ 7 500  

 

 

Конкурс "Підтримка видань вітчизняних авторів із 

проблем дослідження різних секторів державної 

(регіональної, муніципальної) політики, методів та 

інструментарію аналізу політики, тематичних 

збірок ситуативних прикладів (case studies) 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 20 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,32 % 

Мета конкурсу — видання українською мовою актуальних праць 

вітчизняних і провідних іноземних авторів із проблем дослідження 

різних секторів державної (регіональної, муніципальної) політики, 

методів та інструментарію аналізу політики. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 4 $ 20 000 

Разом: 4 $ 20 000 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Видавництво "Контекст", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Рибачук Юрій Анатолійович. 

Зміст проекту: "Освіта впродовж життя". Видання збірки ситуативних 

прикладів на основі вітчизняних досліджень та іноземних перекладних 

матеріалів із цієї теми. 

Сума: $ 3 000  



Організація: Видавництво "Контекст", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Рибачук Юрій Анатолійович. 

Зміст проекту: "Рівний доступ до якісної освіти". Видання збірки 

ситуативних прикладів на основі вітчизняних досліджень та іноземних 

перекладів на цю тему. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса. 

Керівник проекту: Халікян Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Thomas R. Dye. 

Understanding Public Policy (10th edition). 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво Соломії Павличко "Основи", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад і виданян книжки: Victor Thuronyi (editor). The 

Tax Law Design and Drafting. 

Сума: $ 10 500  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 9  

Сума: $ 92 066 

Частка у загальній сумі грантів: 1,50 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 4 687 

м. Київ 2 $ 23 000 

Всеукраїнські проекти 6 $ 64 379 

Разом: 9 $ 92 066 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Український центр економічних і політичних досліджень 

ім. Олександра Разумкова, м. Київ. 

Керівник проекту: Гриценко Анатолій Степанович. 

Зміст проекту: Оприлюднення для широких кіл фахівців та 

громадськості щорічного збірника аналітичних матеріалів Українського 

центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова за 2001 



рік. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Український центр економічних і політичних досліджень 

ім. Олександра Разумкова, м. Київ. 

Керівник проекту: Чалий Валерій Олексійович. 

Зміст проекту: Обговорення матеріалів спеціального числа часопису 

"Національна безпека і оборона", присвяченого питанням аналізу 

зовнішньо-політичних положень виборчих програм політичних партій та 

блоків, що беруть участь у виборах до ВРУ 2002 року, в середовищі 

політиків, незалежних експертів, ЗМІ, представників парламенту та 

уряду України. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Український центр економічних і політичних досліджень 

ім. Олександра Разумкова, м. Київ. 

Керівник проекту: Рачок Анатолій Васильович. 

Зміст проекту: Проведення соціологічних досліджень з метою 

визначення ставлення громадян України та експертів до змін у політиці, 

забезпечення енергетичної і воєнної безпеки з метою створення бази для 

розробки законодавства з зазначених проблем, а також для 

оприлюднення під час обговорення на круглих столах та в журналі 

"Національна безпека та оборона". 

Сума: $ 20 000  

Організація: Центр політико-правових реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Тимощук Віктор Павлович. 

Зміст проекту: Створення в новому парламенті України політичних 

умов для успішного проведення адміністративної реформи шляхом 

систематизації набутого досвіду, у підготовці пропозицій щодо 

подальших кроків у реформуванні на сучасному етапі, зокрема 

актуалізація відповідних законопроектів; громадське обговорення 

наявного стану реформування системи державного управління та 

посилення спроможності громадськості впливати на хід реформи. 

Сума: $ 19 360  

Організація: Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Валєєв Рустем Юдатович. 

Зміст проекту: Аналіз законопроектів, що подаються на розгляд ВРУ, 

розробка проектів нових законодавчих, підзаконних актів, пропозицій 

щодо внесення змін до чинної нормативної бази з метою узгодження 

вітчизняного законодавства з чинними вимогами СОТ. 

Сума: $ 12 000  



Організація: Інформаційно-ресурсний центр "Реформування земельних 

відносин в Україні", м. Київ. 

Керівник проекту: Корчакова Наталія Валеріївна. 

Зміст проекту: Видання українською і англійською мовами річного звіту 

Інформаційно-ресурсного центру "Реформування земельних відносин в 

Україні" за 2001 рік. 

Сума: $ 3 019  

Організація: Український центр економічних і політичних досліджень 

ім. Олександра Разумкова, м. Київ. 

Керівник проекту: Сіденко Володимир Романович. 

Зміст проекту: Підготовка та випуск спеціального числа "Україна і 

Світова організація торгівлі" журналу "Національна безпека та оборона" 

№ 6, 2002. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Центр економічного розвитку, м. Київ. 

Керівник проекту: Верховодова Лідія Тарасівна. 

Зміст проекту: Аналіз виконання Державної програми приватизації 

2000-2002 років, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо 

удосконалення механізму приватизації на її завершальному етапі. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Асоціація аналітиків політики, м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Романов Владислав Євгенович. 

Зміст проекту: Проведення пілотного тренінг-семінару "Виробляємо 

політику разом" для депутатів районних рад, працівників районних 

державних адміністрацій, райвиконкомів, представників ЗМІ з метою 

поширення методів аналізу політики в їх повсякденну діяльність. 

Сума: $ 4 687  

 

 

Програма "Розвиток громадянського 

суспільства" 

Кількість проектів: 22  

Сума: $ 300 511 

Частка у загальній сумі грантів: 4,88 % 

Для українського суспільства 2002 рік став роком вибору та пошуку нових, 

демократичних форм діалогу з владою. Міжнародний фонд "Відродження" 

відгукнувся на виклики часу, намагаючись підтримати суспільно важливі 



ініціативи громадськості. Демократичні та прозорі вибори, налагодження 

цивілізованого діалогу між суспільством і владою, участь громадськості у 

виробленні та експертизі державних рішень, підтримка ініціатив, спрямовних 

на більшу прозорість та підзвітність влади, стали ключовими в діяльності 

програми. 

Програмою "Розвиток громадянського суспільства" підтримано інноваційні 

проекти, що стосувалися моніторингу діяльності народних депутатів України, 

дослідження стану демократії в Україні та публікацію про "больові точки" 

української демократії, а також ініціатив, котрі мають перспективи 

розвинутися у загальнонаціональному плані, охопити значну частину 

суспільства та громадських організацій. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 574 

Львівська обл. 1 $ 4 500 

м. Київ 4 $ 41 950 

Всеукраїнські проекти 16 $ 253 487 

Разом: 22 $ 300 511 

 

 

Напрям "Відкриті вибори" 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 60 352 

Частка у загальній сумі грантів: 0,98 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 5 $ 60 352 

Разом: 5 $ 60 352 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка ініціативи Всеукраїнського громадського 

моніторингового комітету у проведенні опитування виборців при виході 

з виборчих дільниць під час парламентських виборів 2002 року. 



Cпівфінансовано з Програмою демократичних грантів посольства США 

($22,151), посольствами Великобританії ($7,000), Швеції ($6,200), Італії 

($1,395), а також з коштів проекту Всеукраїнського Громадського 

Моніторингового комітету. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підготовка та проведення форуму громадських 

організацій "Стратегія суспільного діалогу", м. Київ, 21–22 червня 2002 

року як дискусійного поля для обговорення проблем розвитку 

громадянського суспільства в Україні та ефективного діалогу між 

суспільством і владою у період після парламентських виборів 2002 року. 

Сума: $ 28 700  

Організація: Фундація "Відкрите суспільство", м. Київ. 

Керівник проекту: Грязнова Оксана Василівна. 

Зміст проекту: Організаційна підтримка форуму громадських 

організацій України "Стратегія суспільного діалогу", м. Київ, 21–22 

червня 2002 року. 

Сума: $ 6 300  

Організація: Секретаріат Коаліції громадських організацій України 

"Свобода вибору", м. Київ. 

Керівник проекту: Яценко Олег. 

Зміст проекту: Підготовка та проведення міжнародного семінару 

"Прозоре фінансування виборчих кампаній в ЦСЄ і ННД: спільний 

досвід — ефективні рішення". 

Сума: $ 4 000  

Організація: Лабораторія законодавчих ініціатив, м. Київ. 

Керівник проекту: Панцир Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Моніторинг діяльності політичних партій та їх об’єднань 

у парламенті, народних депутатів на предмет відповідності їх 

законотворчої діяльності положенням передвиборчих програм за 

допомогою спеціально розробленої методики контент-аналізу. 

Сума: $ 18 352  

 

 

Грантові проекти 

Кількість проектів: 11  

Сума: $ 158 104 

Частка у загальній сумі грантів: 2,57 % 



Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 574 

Львівська обл. 1 $ 4 500 

м. Київ 3 $ 40 340 

Всеукраїнські проекти 6 $ 112 690 

Разом: 11 $ 158 104 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Українська система дистанційного навчання, м. Львів. 

Керівник проекту: Катерняк Ігор Богданович. 

Зміст проекту: Створення курсів дистанційного навчання та поширення 

компакт-дисків з матеріалами про розвиток міжсекторального 

партнерства в Україні. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Камінник Ігор Семенович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції "Механізми 

соціального інвестування". 

Сума: $ 1 350  

Організація: Донецький міський благодійний фонд "Доброта", 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Рогалін Яків Фрідріхович. 

Зміст проекту: Участь у 22 Міжнародному фандрейзинговому конгресі. 

Сума: $ 574  

Організація: Інститут реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Мазярчук Віктор Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення третього Всеукраїнського конкурсу "Молода 

економіка". 

Сума: $ 3 760  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Залучення громади до процесу прийняття рішень шляхом 

розвитку партнерства та організаційних можливостей основних 

громадських груп, шкільного персоналу, місцевих громадських 



організацій, місцевих органів влади. 

Сума: $ 40 000  

Організація: Інформаційно-ресурсний центр "Реформування земельних 

відносин в Україні", м. Київ. 

Керівник проекту: Корчакова Наталія Валеріївна. 

Зміст проекту: Надання громадянам інформаційної підтримки щодо 

нового Земельного Кодексу та роз'яснення його положень шляхом 

видання друкованої продукції та її подальшого розповсюдження серед 

цільових груп. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Громадська організація "Центр міжнародної безпеки та 

стратегічних студій", м. Київ. 

Керівник проекту: Гончаренко Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Дослідження та порівняльний аналіз теорії та практики 

громадянського контролю в демократичних країнах світу, привернення 

уваги української громадськості та урядових структур до необхідності, 

доцільності і своєчасності розробки та встановлення ефективного 

контролю над системою національної безпеки держави в контексті 

розбудови громадянського суспільства. 

Сума: $ 13 500  

Організація: Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, м. Київ. 

Керівник проекту: Наджос Андрій Іванович. 

Зміст проекту: Створення та розповсюдження інформаційно-

аналітичного щоквартального видання "Євро-Атлантичний вісник" та 

підтримка його електронної версії на веб-сторінці ГО "Інститут Євро-

Атлантичного співробітництва". 

Сума: $ 20 670  

Організація: Центр політико-правових реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Коліушко Ігор Борисович. 

Зміст проекту: Забезпечення незалежної громадської експертизи 

діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. 

Сума: $ 19 840  

Організація: Центр технічної інформації "Енергетика та 

електрифікація", м. Київ. 

Керівник проекту: Пилипенко Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Видання збірника основних матеріалів парламентських 

слухань з питань взаємин та співробітництва України з Європейським 

Союзом. 

Сума: $ 2 500  



Організація: Міжнародна громадська організація "Міжнародний центр 

перспективних досліджень", м. Київ. 

Керівник проекту: Гнат Володимир Мирославович. 

Зміст проекту: Створення мережі столичних та шести регіональних 

аналітичних структур, що здійснюють координовану на основі єдиного 

напрацьованого у ході проекту корпоративного стандарту дослідження 

політики, діяльність з незалежного аналізу стану соціально-економічного 

розвитку територій та підготовки рекомендацій щодо певних галузевих 

перетворень. 

Сума: $ 44 410  

 

 

Операційні проекти 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 32 555 

Частка у загальній сумі грантів: 0,53 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 1 610 

Всеукраїнські проекти 3 $ 30 945 

Разом: 4 $ 32 555 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Відрядження експерта на неурядовий Форум Спільноти 

демократій "Глобальна солідарність заради зміцнення і поширення 

демократії", Сеул, 10-12 листопада 2002 року. 

Сума: $ 1 610  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Публікація іформаційно-аналітичного буклету "Больові 

точки української демократії" та розповсюдження його серед учасників 

Форуму НУО в Сеулі та на інших заходах "Демократичної ліги". 

Сума: $ 1 600  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Вироблення експертами українських аналітичних центрів 



критеріїв оцінки та моніторингу стану демократії в Україні. 

Сума: $ 16 345  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Створення консультаційної бази (коментарі, тлумачення, 

відповіді на найбільш поширені запитання, ситуативні вправи, статті) на 

основі українського законодавства, що регулює питання діяльності 

українських НУО. 

Сума: $ 13 000  

 

 

Проект "Мережа партнерства" 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 49 500 

Частка у загальній сумі грантів: 0,80 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 2 $ 49 500 

Разом: 2 $ 49 500 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Створення мережі інформаційних партнерів 

Міжнародного фонду "Відродження" шляхом залучення регіональних 

неурядових організацій до виконання стратегічних завдань МФВ. 

Сума: $ 14 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Залучення неурядових та цільових для кожної програми 

Міжнародного фонду "Відродження" регіональних організацій до 

виконання стратегічних завдань Фонду через створення мережі 

інформаційних партнерів у регіонах. 

Сума: $ 35 000  

 

 



Програма "Схід-Схід" 

Кількість проектів: 118  

Сума: $ 189 276 

Частка у загальній сумі грантів: 3,07 % 

Програма "Схід-Схід" діє в Україні впродовж дев‘яти років. Її мета — 

поєднання ідей та зусиль представників громадськості двох або більше країн 

для побудови і зміцнення складових відкритого суспільства. Програма 

підтримує розвиток довгострокового партнерства інституцій громадянського 

суспільства та неурядових організацій, спрямованого на обмін успішним 

досвідом у вирішенні важливих проблем суспільства, соціальні інновації та 

активізацію громадськості. Програма покликана відповідати на потреби 

найбільш залежних від місцевих факторів представників суспільства, а також 

створювати довгострокові перспективи для партнерської співпраці для 

досягнення спільних цілей, незалежно від кордонів. 

Пріоритети програми: 

 реформування державної політики у різних сферах;  

 створення ефективних моделей соціального й економічного розвитку 

України;  

 розвиток регіонів та місцевого самоврядування; 

 подолання нерівності доступу до інформації та підвищення ролі ЗМІ; 

 громадська освіта та участь молоді у процесах демократизації;  

 пошук ефективних шляхів вирішення міжетнічних і гендерних проблем; 

 привернення уваги до вирішення проблем вразливих і маргінальних 

верств суспільства;  

 розвиток освіти і культури як бази для виховання нової української еліти; 

 покращення екологічної ситуації. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 4 $ 1 140 

Вінницька обл. 2 $ 776 

Волинська обл. 1 $ 950 

Донецька обл. 4 $ 4 671 

Житомирська обл. 1 $ 121 

Закарпатська обл. 4 $ 6 573 

Запорізька обл. 1 $ 138 

Івано-Франківська обл. 2 $ 721 

Луганська обл. 1 $ 367 



Львівська обл. 9 $ 13 237 

м. Київ 46 $ 58 070 

Миколаївська обл. 3 $ 2 134 

Одеська обл. 9 $ 11 920 

Рівненська обл. 2 $ 220 

Тернопільська обл. 2 $ 332 

Харківська обл. 6 $ 4 421 

Херсонська обл. 1 $ 334 

Хмельницька обл. 1 $ 115 

Чернівецька обл. 2 $ 445 

Чернігівська обл. 1 $ 137 

Всеукраїнські проекти 16 $ 82 454 

Разом: 118 $ 189 276 

 

 

Заходи за програмою, підтримані в Україні 

Кількість проектів: 24  

Сума: $ 128 329 

Частка у загальній сумі грантів: 2,08 % 

Тематика хостінгових заходів 2002 року охоплювала широкий спектр 

соціальних проблем, зокрема: захист прав людини (насамперед, 

іммігрантів), інтеграція етнічних меншин в українське суспільство, 

привернення уваги громадськості до проблем найменш захищених верств 

суспільства і потребуючих людей. Низку проектів спрямовано на 

підвищення ролі мас-медіа в суспільстві, сприяння гендерній рівності, 

розвиток освітньої та молодіжної політики в Україні. 

Майже кожен другий проект виконувався за участю представників із 

Польщі та Росії, що свідчить про обопільний інтерес наших народів, а 

також про необхідність і бажання співпрацювати для вирішення багатьох 

проблем, що не мають кордонів. 

В рамках Українсько-Польського Мосту розпочато ініціативу, 

спрямовану на дослідження економічних, соціальних та політичних 

аспектів близького сусідства України до розширеного Європейського 

Союзу та євроінтеграційних перспектив України. Результати досліджень 

поширюватимуться серед світової та української громадськості, а також 

сприятимуть оптимізації політики ЄС стосовно України. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 1 $ 4 840 

Львівська обл. 2 $ 10 358 

м. Київ 4 $ 28 777 

Одеська обл. 1 $ 1 900 

Всеукраїнські проекти 16 $ 82 454 

Разом: 24 $ 128 329 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Молодіжна громадська організація "Прайвесі Юкрейн", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пазюк Андрій Валерійович. 

Зміст проекту: Проведення дводенної конференції "Права людини й 

Інтернет", 23 – 25 січня 2002 р., м. Київ. Мета проекту — сприяння 

розвитку регулятивної політики України та країн СНД щодо 

забезпечення прав свобод людини в Інтернеті, покращення використання 

громадськими організаціями можливостей Інтернет у правозахисній 

діяльності та захисту прав і свобод громадян. 

Сума: $ 7 757  

Організація: Громадська організація "Одеса: ХХІ сторіччя", м. Одеса. 

Керівник проекту: Коровін Юрій Вікторович. 

Зміст проекту: Проведення семінару "Проблеми іміграції: Європейський 

дім для всіх чи для обраних?", 17 – 19 лютого 2002 р., м. Одеса. 

Сума: $ 5 490  

Організація: Харківський міський жіночий фонд, м. Харків. 

Керівник проекту: Базанова Ольга Анатоліївна. 

Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції "Жінка і політика: 

проблеми та перспективи", 21 – 23 лютого 2002 р., м. Харків. 

Конференція спрямована на зміну погляду громади на місце жінки у 

політиці. За результатами конференції створено Коаліцію жіночих 

організацій регіонів України та країн Східної та Центральної Європи. 

Сума: $ 5 600  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Губська Вікторія Петрівна. 

Зміст проекту: Перебування польських журналістів у Києві з 28 березня 

по 1 квітня 2002 року з метою спостереження за парламентськими 

виборами 2002 року в Україні та інформування польської громадськості 



про політичний стан в країні. 

Сума: $ 12 775  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Стажування 15 – 19 квітня 2002 року чеської команди на 

базі освітніх закладів України, що здійснюють програму залучення дітей 

з особливими потребами. 

Сума: $ 5 046  

Організація: Центр взаємодопомоги при ВІЛ/СНІДі "Ми з Вами", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Яворський Олег Михайлович. 

Зміст проекту: Проведення 5 – 8 квітня 2002 року в Києві семінару, 

метою якого є визначення основних напрямів діяльності недержавних 

СНІД-сервісних організацій в умовах прогресуючої епідемії наркоманії 

та СНІДу і розробка довготривалої стратегії співпраці СНІД-сервісних 

НДО Центральної та Східної Європи зі зменшення шкоди в умовах 

прогресуючої епідемії. 

Сума: $ 6 100  

Організація: Одеське міське товариство інвалідів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Комаров Микола Йосипович. 

Зміст проекту: Проведення 14 – 17 травня 2002 року в Одесі програми 

обміну досвідом між міським товариством інвалідів та Міжрегіональною 

громадською організацією інвалідів "Соціальна реабілітація", Нижній 

Новгород, метю якої є сприяння рішенню комплексу проблем, 

пов"язаних із професійною підготовкою, адаптацією інвалідів і їх 

працевлаштуванням громадськими організаціями, місцевою владою і 

бізнес-структурами України та Росії. 

Сума: $ 1 900  

Організація: Громадська організація "Товариство "Зелений хрест"", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Волошинський Олександр Олександрович. 

Зміст проекту: Проведення 10 – 17 травня 2002 року у Львові тренінга-

семінара з підготовки організаторів міжнародних молодіжних програм 

між Україною, Польщею та Німеччиною. 

Сума: $ 8 872  

Організація: Благодійний фонд розвитку громадських організацій 

"Західно-український ресурсний центр", м. Львів. 

Керівник проекту: Полуйко Василь Юліанович. 

Зміст проекту: Проведення 27 – 29 травня 2002 року у Львові 

конференції "Громадянське суспільство: досвід та філософія розвитку в 

сучасній Україні", мета якої – обговорення учасниками можливих 



механізмів співпраці, обміну досвідом та поширення консультацій у 

галузі розвитку громадянського суспільства. 

Сума: $ 1 030  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Макаренко Олександр Вадимович. 

Зміст проекту: Проведення 23 – 24 травня 2002 року у Києві українсько-

польської конференції "Регіональні ЗМІ. Нові тенденції на ринку" за 

участі польських журналістів, власників у сфері ЗМІ та експертів, а 

також українських колег з регіонів, в результаті якої пошириться 

позитивний досвід розбудови та трансформації медіа у перехідний період 

від стихійного ринку до врегульованих ринкових відносин. 

Сума: $ 7 390  

Організація: Київський еколого-культурний центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Подобайло Анатолій Віталійович. 

Зміст проекту: Проведення 27 – 30 травня 2002 у Києві семінару 

"Заповідні території в суспільній свідомості: етичні та культові аспекти", 

метою якого є аналіз та поширення передового досвіду участі місцевого 

населення в охороні заповідних територій. 

Сума: $ 2 630  

Організація: Товариство Лева, м. Львів. 

Керівник проекту: Бущак Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Навчальний візит "Майбутнє без кордонів" 26 травня — 

1 червня 2002 року польських учнів до Львова, метою якого є 

підвищення знань щодо спільної культури та історії, висвітлення 

позитивних прикладів польсько-української співпраці і створення 

передумов для майбутньої співпраці серед молоді сусідніх країн. 

Сума: $ 2 145  

Організація: Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут", м. Київ. 

Керівник проекту: Згуровський Михайло Захарович. 

Зміст проекту: Проведення круглого столу "Міжнародний досвід з 

організації та впровадження гендерних студій у сучасному університеті" 

в рамках міжнародної конференції "Гендерний компонент в структурі 

технічної освіти і природничих наук", 5 – 6 липня 2002 р., м. Київ. Мета 

заходу — вироблення стратегій і тактик впливу на органи влади для 

прийняття нею відповідних рішень щодо імплементації гендерної освіти 

в Україні через обговорення спільних проблем та обмін досвідом, 

об'єднання зусиль та налагодження ділових локальних, національних і 

міжнародних стосунків між жіночими громадськими організаціями та 

освітніми закладами. 

Сума: $ 4 480  



Організація: Лабораторія законодавчих ініціатив, м. Київ. 

Керівник проекту: Процик Олег Михайлович. 

Зміст проекту: Проведення 21 – 23 червня 2002 року у Києві семінару 

"Зробимо потреби громадянського суспільства почутими: перспективи і 

проблеми співпраці громадських організацій з політичними партіями", 

метою якого є обговорення питань підвищення впливу третього сектору 

на процес прийняття рішень. Учасники — представники НДО та 

політичних партій України, Монголії, Росії, Латвії та Молдови. 

Сума: $ 5 230  

Організація: Молодіжна громадська організація "Клуб "Компас", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Логгінов Тарас Владиславович. 

Зміст проекту: Проведення 17 – 22 липня 2002 у Києві семінару-

практикуму в межах Всеукраїнського форуму дитячих та молодіжних 

організацій "Зустріч на вакаціях". Учасники проекту обговорено питання 

сучасного стану молодіжної політики в країнах колишнього соцтабору, 

шляхи її розвитку. 

Сума: $ 1 040  

Організація: Львівська міська громадська організація "Спільнота 

взаємодопомоги "Оселя"", м. Львів. 

Керівник проекту: Прочко Роман Михайлович. 

Зміст проекту: Візит представників польського фонду взаємодопомоги 

"Барка", 11 – 15 вересня 2002 р., м. Львів. Мета — обмін досвідом з 

питань соціальної адаптації людей, непристосованих до життя у 

суспільстві та практична допомога польських спеціалістів у залученні 

громадськості та місцевої влади до вирішення цієї проблеми. 

Сума: $ 1 486  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Дослідницький центр 

соціальної політики", м. Київ. 

Керівник проекту: Скоропада Людмила Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення 17 – 18 жовтня 2002 року у Києві 

міжнародного семінару "Роль недержавних організацій у виробленні 

державної політики протидії наркоекспансії в країнах Центральної і 

Східної Європи та колишнього Радянського Союзу" з метою консолідації 

зусиль у виробленні єдиної стратегії дій представників силових відомств 

та НДО країн Центральної та Східної Європи і колишнього Радянського 

Союзу — України, Росії, Польщі, Азербайджану, Білорусії, Киргизстану, 

Таджикистану, Узбекистану, до компетенції яких належить здійснення 

заходів із запобігання поширенню наркотиків на території країни, 

проведення психотерапевтичної та профілактичної роботи серед 

споживачів наркотичних речовин. 

Сума: $ 6 808  



Організація: Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, м. Київ. 

Керівник проекту: Фініков Тарас Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення 28 – 29 жовтня 2002 року у Києві круглого 

столу за участю членів робочої групи з України та зарубіжних експертів 

з Польщі, Болгарії, Чехії і Словакії для розробки інтегрованого курсу 

"Європейські студії" та його впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітньої школи. 

Сума: $ 2 820  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення 24 – 27 жовтня 2002 року семінару 

"Розширений Європейський Союз і Україна", мета якого — координація і 

узгодження роботи творчих груп над звітом за проектом "Розширений 

ЄС і Україна — нові стосунки". 

Сума: $ 9 330  

Організація: Секретаріат Коаліції громадських організацій України 

"Свобода вибору", м. Київ. 

Керівник проекту: Сікора Іван Веніамінович. 

Зміст проекту: Проведення 12 – 13 квітня 2003 року у Києві 

практичного міжнародного семінару "Прозоре фінансування виборчих 

компаній в ЦСЄ і ННД: спільний досвід — ефективні рішення", метою 

якого є створення умов та підвищення прозорості формування та 

використання виборчих фондів України, а також механізмів 

громадського моніторингу фінансування виборчих кампаній шляхом 

проведення регіонального обміну досвідом щодо забезпечення 

прозорості фінансування виборчих кампаній за участі представників 

НДО з країн ЦСЄ та ННД і провідних експертів. 

Сума: $ 8 030  

Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Йосип Іванович. 

Зміст проекту: Проведення семінару-практикуму "Iнституційна 

підтримка ромських громад Закарпаття", 20 – 24 листопада 2002 р., м. 

Ужгород. Мета — широке обговорення проблем ромської спільноти 

Карпатського єврорегіону, створення і легалізація місцевих осередків 

ромських громадських організацій та розробка стратегії діяльності на 

найближчий період. 

Сума: $ 4 840  

Організація: Південно-східний центр муніципального та регіонального 

розвитку, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Козак Вячеслав Іванович. 

Зміст проекту: Проведення 25 – 28 березня 2003 року у Луганську 

форуму "Інтеграційні вектори сходу України. Позитиви польського 



досвіду інтеграції в ЄС" з метою інформування широкого кола 

громадськості Луганського регіону про інтеграційні процеси до 

Європейського співтовариства. 

Сума: $ 6 385  

Організація: Благодійна громадська організація "Центр освітніх 

ініціатив", м. Львів. 

Керівник проекту: Шинаровська Олена Богданівна. 

Зміст проекту: Проведення 16 – 20 грудня 2002 року у Львові Форуму 

нових соціальних ідей, метою якого є підвищення ефективності 

благодійної діяльності громадських організацій шляхом обміну досвідом, 

напрацюванням нових ідей та спільної участі представників НДО, що 

працюють у соціальній сфері, з країн Центральної та Східної Європи. 

Сума: $ 8 100  

Організація: Інститут державного управління та регіонального 

розвитку, м. Ужгород. 

Керівник проекту: Лендьєл Мирослава Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення 20 – 27 січня 2003 року тренінгів для 

тренерів польськими експертами, метою яких є підготовка українських 

експертів з питань місцевого та регіонального розвитку для проведення 

навчань слухачам Академії місцевого розвитку. 

Сума: $ 3 045  

 

 

Підтримка участі громадян України у громадських 

заходах у країнах Центральної та Східної Європи 

Кількість проектів: 94  

Сума: $ 60 947 

Частка у загальній сумі грантів: 0,99 % 

2002 року підтримано участь 250-ти українських громадян у 56-ти 

заходах, що проводилися в рамках мережевої програми "Схід-Схід" за 

кордоном з метою обміну успішним досвідом у вирішенні нагальних 

проблем суспільства, практиками соціальних інновацій та методами 

активізації впливу громадськості на позитивні зміни у житті суспільства. 

Українські експерти і фахівці, представники неурядових організацій, ЗМІ 

і державні службовці брали участь у проектах, що торкалися широкого 

спектру проблем, зокрема: подолання бідності, включення потребуючих 

та маргінальних верств суспільства, статус біженців та етнічних меншин, 

соціальний та економічний розвиток регіонів, боротьба з корупцією, 



правова освіта громадян, розвиток ЗМІ у регіонах, реформування освіти, 

європейський вибір, тощо.  

Серед найбільш успішних проектів, котрі дали поштовх довгостроковому 

міжнародному партнерству, слід виокремити: 

 Польсько-українсько-білоруську ініціативу "Медіа без кордонів" 

(об‘єднання журналістів — представників регіональної преси в 

неформальний міжнародний прес-клуб для правдивого і 

неупередженого висвітлення актуальних тем, що не мають 

кордонів і є значимими для трьох держав-учасниць проекту);  

 Польсько-українсько-молдовську ініціативу "Розвиток сільського 

зеленого туризму" (правове та організаційне забезпечення 

діяльності підприємців у сфері агротуризму, створення мережі 

зеленого туризму в Східноєвропейскому регіоні в контексті 

сталого розвитку);  

 Серію тренінгів "Запобігання наркоманії та методи лікування в 

межах пенітенціарної системи", організованих польськими 

фахівцями для службовців закладів пенітенціарної системи та 

представників громадських організацій, що працюють для 

вирішення даної проблеми в Україні і Росії. 

Найчастіше українські учасники запрошувалися до спільного виконання 

проектів у Польщі (17 заходів), Росії (16) та Литві (4). Спостерігається 

також тенденція розвитку партнерства з представниками громадськості 

Вірменії, Грузії, Молдови, Румунії, Сербії й Чорногорії, а також 

Азербайджану, Болгарії, Естонії, Казахстану, Латвії, Македонії, 

Угорщини, Узбекистану та Чехії. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 4 $ 1 140 

Вінницька обл. 2 $ 776 

Волинська обл. 1 $ 950 

Донецька обл. 4 $ 4 671 

Житомирська обл. 1 $ 121 

Закарпатська обл. 3 $ 1 733 

Запорізька обл. 1 $ 138 

Івано-Франківська обл. 2 $ 721 

Луганська обл. 1 $ 367 

Львівська обл. 7 $ 2 879 

м. Київ 42 $ 29 293 



Миколаївська обл. 3 $ 2 134 

Одеська обл. 8 $ 10 020 

Рівненська обл. 2 $ 220 

Тернопільська обл. 2 $ 332 

Харківська обл. 6 $ 4 421 

Херсонська обл. 1 $ 334 

Хмельницька обл. 1 $ 115 

Чернівецька обл. 2 $ 445 

Чернігівська обл. 1 $ 137 

Разом: 94 $ 60 947 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Асоціація незалежних журналістів, м. Житомир. 

Керівник проекту: Нагалевський Тимур Олександрович. 

Зміст проекту: Участь групи з 10 осіб у семінарі "Медіа моніторинг 

органів місцевого самоврядування: Польща та Україна", Польща, 

Варшава, 18 – 28 січня 2002 року. 

Сума: $ 1 156  

Організація: Благодійний фонд "Економіко-соціальна ініціатива", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кокошинський Олег Аркадійович. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Литва і Калінінградський 

регіон: різні підходи та спільні можливості в процесі інтеграції 

європейських та трансатлантичних структур", Литва, Вільнюс, 7 – 9 

грудня 2001 року. 

Сума: $ 319  

Організація: Кременецький педагогічний коледж ім. Т. Шевченка, 

м. Кременець. 

Керівник проекту: Собчук Володимир Дмитрович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Альтернативна історія", Польща, 

Варшава, 10-13 грудня 2001 року. 

Сума: $ 216  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Інтеграція ромських 

общин у сучасне суспільство", Росія, Самара, 14-19 лютого 2002 року. 

Сума: $ 133  



Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Інтеграція ромських 

общин у сучасне суспільство", Росія, Самара, 14-19 лютого 2002 року. 

Сума: $ 418  

Організація: Громадська організація "Молодь проти злочинності і 

наркоманії", м. Київ. 

Керівник проекту: Рекунова Наталія Вікторівна. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Методи профілактики та лікування 

наркозалежності поза гратами та для ув’язненнених служб покарання", 

Польща, Попово, 18-22 лютого 2002 

Сума: $ 614  

Організація: Львівська міська громадська організація "Центр духовної і 

психологічної підтримки та взаємодопомоги на засадах християнської 

моралі "Дорога", м. Львів. 

Керівник проекту: Гураль Микола Степанович. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Методи профілактики та лікування 

наркозалежності поза гратами та для ув’язненнених служб покарання", 

Польща, Попово, 18-22 лютого 2002 

Сума: $ 164  

Організація: Державний департамент України з питань виконання 

покарань, м. Київ. 

Керівник проекту: Карандюк Віктор Миколайович. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Методи профілактики та лікування 

наркозалежності поза гратами та для ув’язненнених служб покарання", 

Польща, Попово, 18-22 лютого 2002 

Сума: $ 1 271  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної 

адаптації громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Костін Сергій Ігорович. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Методи профілактики та лікування 

наркозалежності поза гратами та для ув’язненнених служб покарання", 

Польща, Попово, 18-22 лютого 2002 

Сума: $ 315  

Організація: Донбаський гірничо-металургійний інститут, м. Алчевськ. 

Керівник проекту: Литвинський Гаррі Григорович. 

Зміст проекту: Участь в Українсько-польському форумі "Соціальні та 

економічні проблеми реструктуризації вугільної промисловості", 



Польща, Краків, 21-23 лютого 2002 

Сума: $ 2 044  

Організація: Донецька обласна спілка молодіжних організацій, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Шалаєва Катерина Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у конференції "Вплив приватизації і економічних 

змін в перехідних країнах на економічне та соціальне становище жінок", 

Югославія, Суботиця, 21-24 лютого 2002 

Сума: $ 378  

Організація: Центр соціальних служб для молоді Київської міської 

державної адміністрації, м. Київ. 

Керівник проекту: Кондрашевська Тетяна Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній зустрічі "Моделі взаємодії 

громадських організацій та державних стуктур в галузі надання 

допомоги дітям, які опинилися у скрутній життєвій ситуації", Росія, 

Барнаул, 25 лютого-1 березня 2002 

Сума: $ 1 620  

Організація: Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", 

м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Гагаркін Микола Іванович. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Методи профілактики та лікування 

наркозалежності поза гратами та для ув’язненнених служб покарання", 

Польща, Попово, 18-22 лютого 2002 

Сума: $ 450  

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Презентація діяльності локальних 

громад в електронних ЗМІ", Польща, Гданськ, 22-27 березня 2002 

Сума: $ 1 985  

Організація: Харківська міська асоціація "Освітній центр прав людини", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кусайкін Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Навчання правам 

людини в СНД", Грузія, Тбілісі, 5-7 квітня 2002 

Сума: $ 433  

Організація: Благодійний фонд допомоги вченим інвалідам зору 

"Візаві", м. Київ. 

Керівник проекту: Синьова Євгенія Павлівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Методології навчання людей з 



зоровою недостатністю", Польща, Варшава, 3-6 квітня 2002 

Сума: $ 248  

Організація: Республіканська бібліотека для сліпих ім. М. 

Островського, м. Київ. 

Керівник проекту: Вишняков Юрій Миколайович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Бібліотеки, що обслуговують людей з 

обмеженими можливостями та громадський сектор на шляху для 

соціального партнерства", Росія, Новосибірськ, 22-26 квітня 2002 

Сума: $ 864  

Організація: Громадське об'єднання користувачів комп'ютерних 

технологій для інвалідів "Вікно в світ", м. Київ. 

Керівник проекту: Цейтлін Георгій Овсійович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Бібліотеки, що обслуговують людей з 

обмеженими можливостями та громадський сектор на шляху для 

соціального партнерства", Росія, Новосибірськ, 22-26 квітня 2002 

Сума: $ 716  

Організація: Львівська міська громадська організація "Центр духовної і 

психологічної підтримки та взаємодопомоги на засадах християнської 

моралі "Дорога", м. Львів. 

Керівник проекту: Ковалевський Володимир Акрадійович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Профілактика залежностей від 

психоактивних речовин та соціально-психологічна реабілітація 

узалежнених в місцях позбавлення волі", Росія, Самара, 10-16 квітня 

2002 

Сума: $ 770  

Організація: Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ, м. Київ. 

Керівник проекту: Непокупний Анатолій Павлович. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Свої чи чужі. Литва в Росії та 

Росія в Литві. Мультикультуралізм у сучасному світі", Росія, Москва, 25-

27 квітня, 2002 

Сума: $ 99  

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-

Могилянської Академії, м. Київ. 

Керівник проекту: Гарань Олексій Васильович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Україна та розширений ЄС - нові 

відносини", Польща, Варшава, 11-14 квітня, 2002 

Сума: $ 50  

Організація: Центр вільної преси, м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Прозорість і відкритість у 



громадських сферах", Естонія, Таллінн, 14-20 травня, 2002 

Сума: $ 494  

Організація: Дитячий культурно-спортивний клуб "Бембі", м. Київ. 

Керівник проекту: Наровлянська Марина Данилівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі з дистанційного 

навчання, Росія, Твер, 1-9 червня 2002 

Сума: $ 126  

Організація: Незалежна асоціація телерадіомовників, м. Київ. 

Керівник проекту: Лебедєва Тетяна Яківна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Прозорість і відкритість в 

громадській сфері", Естонія, Таллінн, 14-20 травня 2002 

Сума: $ 479  

Організація: Український науково-дослідний інститут соціальної і 

судової психіатрії та наркології АМН України, м. Київ. 

Керівник проекту: Марценковський Ігор Анатолійович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Допомога аутистичним дітям та їх 

родинам", Польща, Варшава, 18-20 квітня 2002 

Сума: $ 390  

Організація: Буковинська державна медична академія, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Фокіна Софія Євгенівна. 

Зміст проекту: Участь у Міжнародному семінарі з дистанційного 

навчання, Росія, Твер, 1-9 червня 2002 

Сума: $ 140  

Організація: Сімферопольська міська громадська організація "Фонд 

Темель", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Алімова Ленара Яг'яївна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Гендер і молодь", 

Узбекістан, Бухара, 16-19 червня 2002 

Сума: $ 423  

Організація: Громадська організація "Молодь проти злочинності і 

наркоманії", м. Київ. 

Керівник проекту: Аксьонова Віра Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Методи профілактики та лікування 

наркокзалежності поза гратами та ув’язнених", Польща, Попово, 19-28 

червня 2002 

Сума: $ 618  

Організація: Українська діабетична федерація, м. Київ. 

Керівник проекту: Бандура Тетяна Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Діабет. Людина. Суспільство. 



Принципи консолідації", Росія, Нижній Новгород, 20-22 червня 2002 

Сума: $ 2 900  

Організація: Жіночий фонд "Господиня", м. Харків. 

Керівник проекту: Дорохова Людмила Григорівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Підтримка жінок на ринку праці", 

Росія, Самара, 24-28 червня 2002 

Сума: $ 232  

Організація: Харківський міський жіночий фонд, м. Харків. 

Керівник проекту: Кім Лілія Антонівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Підтримка жінок на ринку праці", 

Росія, Самара, 24-28 червня 2002 

Сума: $ 232  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної 

адаптації громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Афанасіаді Тетяна Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Методи профілактики та лікування 

наркозалежності у відкритих умовах і для ув’язнених службою 

виконання покарань", Польща, Попово, 19-28 червня, 2002 

Сума: $ 335  

Організація: Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем 

наркоманії "Вікторія", м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Висоцька Лариса Улянівна. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Методи профілактики та лікування 

наркозалежності у відкритих умовах і для ув’язнених службою 

виконання покарань", Польща, Попово, 19-28 червня, 2002 

Сума: $ 115  

Організація: Вінницька обласна спілка "Жіноча перспектива", 

м. Вінниця. 

Керівник проекту: Поддубська Ольга Борисівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Підтримка жінок на ринку праці", 

Росія, Самара, 24-28 червня 2002 

Сума: $ 460  

Організація: Громадська організація "Молодь проти злочинності і 

наркоманії", м. Київ. 

Керівник проекту: Аксьонова Віра Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь Нєцвєтаєва Є. та Мнишенко С. у семінарі 

"Методи профілактики та лікування наркозалежності у відкритих умовах 

і для ув’язнених службою виконання покарань", Польща, Попово, 19-23 



червня 2002 

Сума: $ 653  

Організація: Український науково-дослідний інститут соціальної і 

судової психіатрії та наркології АМН України, м. Київ. 

Керівник проекту: Марценковський Ігор Анатолійович. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Допомога аутистичним дітям та їх 

родинам", Польща, Варшава, 4-8 червня 2002 

Сума: $ 390  

Організація: Благодійний фонд "Салюс", м. Львів. 

Керівник проекту: Кисельчук Надія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Методи профілактики і лікування 

наркозалежності у відкритих умовах і для ув’язнених службою 

удосконалення покарань", Польща, Попово, 19-23 червня 2002 

Сума: $ 100  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної 

адаптації громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Косаківська Наталія Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь Косаківської Н. у семінарі "Методи профілактики 

та лікування наркозалежності у відкритих умовах і для ув’язнених 

службою удосконалення покарань", Польща, Попово, 19-23 червня 2002 

Сума: $ 338  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Кавун Юлія Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь у програмі обміну за проектом "Інтеграція дітей з 

особливими потребами", Чехія, Прага, 12-19 травня 2002 

Сума: $ 4 262  

Організація: Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", 

м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Шаталов Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Методи профілактики і лікування 

наркозалежності у відкритих умовах і для ув’язнених службою 

удосконалення покарань", Польща,Попово, 19-23 червня 2002 

Сума: $ 360  

Організація: Громадська організація "Молодіжна Альтернатива", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кудіна Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Молодь для Європи", Румунія, 

Бухарест, 27-30 червня 2002 

Сума: $ 1 303  



Організація: Одеське міське товариство інвалідів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Комаров Микола Йосипович. 

Зміст проекту: Участь у програмі обмінів досвідом між Одесою та 

Нижним Новгородом, присвяченої рішенню комплексу проблем 

інвалідів, Росія, Нижній Новгород, 5-8 серпня 2002 

Сума: $ 6 186  

Організація: Благодійний фонд "Салюс", м. Львів. 

Керівник проекту: Пророк Петро Григорович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Методи профілактики і лікування 

наркозалежності у відкритих умовах на ув'язнених службою виконання 

покарань", Польща, Варшава, Попово, 19-23 червня 2002 

Сума: $ 120  

Організація: Український науково-дослідний інститут соціальної і 

судової психіатрії та наркології АМН України, м. Київ. 

Керівник проекту: Марценковський Ігор Анатолійович. 

Зміст проекту: Участь у тренігу "Допомога аутистичним дітям та їх 

родинам", Польща, Варшава, 26-31 серпня 2002 

Сума: $ 390  

Організація: Чернівецьке обласне товариство румунської культури ім. 

М. Емінеску, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Зигря Віталій Васильович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній літній школі "Спілкування молоді 

через різноманітність до кращого взаєморозуміння", Молдова, Ваду луй 

Воде, 21-31 липня 2002 

Сума: $ 305  

Організація: Запорізьке територіальне відділення Асоціації платників 

податків України, м. Мелітополь. 

Керівник проекту: Бернага Наталія Юріївна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Підтримка жінок на 

ринку праці", Росія, Самара, 22-28 червня 2002 

Сума: $ 138  

Організація: Міжнародний комітет із захисту прав платників податків у 

країнах Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, м. Київ. 

Керівник проекту: Апасова Лариса Леонідівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Удосконалення 

системи захисту прав платників податків як важливий елемент правової 

реформи", Казахстан, Алмати, 22-24 серпня 2002 

Сума: $ 1 860  

Організація: Міжнародний жіночий правозахисний центр "ЛаСтрада – 

Україна", м. Київ. 



Керівник проекту: Черепаха Катерина Вікторівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Запобігання торгівлі 

людьми. Досвід НУО", Росія, Нижній Новгород, 27-28 серпня 2002 

Сума: $ 299  

Організація: Благодійний фонд "Салюс", м. Львів. 

Керівник проекту: Васильєв Марта Андріївна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній літній школі "Стоп СНІД", 

Югославія, Бєлград, 31 липня - 13 серпня 2002 

Сума: $ 360  

Організація: Асоціація "Жінка та бізнес", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Грачьова Людмила Павлівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Антикоррупційні 

громадські клініки: кращі практики та мережева взаємодія", Росія, 

Самара, 22-25 вересня 2002 

Сума: $ 500  

Організація: Благодійний фонд "Салюс", м. Львів. 

Керівник проекту: Служинська Марьяна Богданівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "СНІД/ВІЛ: дослідження, політика, 

запобігання та лікування у Центральній та Східній Європі", Литва, 

Вільнюс, 19-21 вересня 2002 

Сума: $ 150  

Організація: Асоціація психіатрів України, м. Київ. 

Керівник проекту: Демченко Валерій Георгійович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі з проблем лікування та реабілітації 

ментально хворих людей, Польща, Варшава, 12-15 вересня 2002 

Сума: $ 316  

Організація: Асоціація юристів "Justo Titulo", м. Харків. 

Керівник проекту: Жилінков В'ячеслав Михайлович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Антикорупційні громадські 

адвокатури: досвід роботи та розвиток мережевої взаємодії", Росія, 

Самара, 23-24 вересня 2002 

Сума: $ 269  

Організація: Регіональна чорноморська мережа громадських 

організацій, м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Шаповалов Сергій Володимирович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Розширення 

співробітництва між владою та НДО у Чорноморському регіоні", 

Болгарія, Варна, 3-6 жовтня 2002 

Сума: $ 1 324  



Організація: Харківський міський психоневрологічний диспансер №3, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Хімчан Алла Іллівна. 

Зміст проекту: Участь у у навчально-науковій конференції з проблем 

лікування та реабілітації ментально хворих людей, Польща, Варшава, 12-

15 вересня 2002 

Сума: $ 337  

Організація: Громадська організація "Інститут аналізу державної та 

регіональної політики", м. Луцьк. 

Керівник проекту: Савчук Олег Анатолійович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Досвід локальних 

демократій", Польща, Люблін, 14-19 жовтня 2002 

Сума: $ 950  

Організація: Тернопільська обласна організація Спілки журналістів 

України, м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Клочак Олег Зіновійович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній зустрічі "Медіа без кордонів - 

міграція політична та заробітчанська у Центральній та Східній Європі", 

Польща, Варшава, 30 вересня - 4 жовтня 2002 

Сума: $ 116  

Організація: Луганська обласна організація "Суспільна служба правової 

допомоги", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир Чеславович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Антикорупційні 

громадські адвокатури: досвід співпраці та розвиток мережевої 

взаємодії", Росія, Самара, 23-24 вересня 2002 

Сума: $ 367  

Організація: Громадська організація "Молодь проти злочинності і 

наркоманії", м. Київ. 

Керівник проекту: Бойко Оксана Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь у 4-ій конференції з методів та результатів 

соціальних та поведінкових досліджень з проблем ВІЛ/СНІДу, Литва, 

Вільнюс, 19-21 вересня 2002 

Сума: $ 132  

Організація: Міжвідомчий науково-дослідний госпрозрахунковий центр 

геодинамічних досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Кендзера Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Єдині підходи до процесів прийняття 

рішень щодо оцінки сейсмічної небезпеки і ризику в управлінні 

сейсмічним ризиком", Арменія, Єреван, 24-27 жовтня 2002 

Сума: $ 448  



Організація: Громадська організація "Товариство "Холмщина"", 

м. Рівне. 

Керівник проекту: Омелянчук Інна Василівна. 

Зміст проекту: Участь у програмі "Медіа без кордонів", Польща, 

Варшава, 30 вересня-4 жовтня 2002 

Сума: $ 110  

Організація: Житомирська обласна психіатрична лікарня №1, 

с. Зарічани. 

Керівник проекту: Мельник Наталя Валентинівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі з проблем лікування та реабілітації 

ментально хворих людей, Польща, Варшава, 12-15 вересня 2002 

Сума: $ 121  

Організація: Громадська організація "Товариство "Холмщина"", 

м. Рівне. 

Керівник проекту: Вальчук Поліна Сергіївна. 

Зміст проекту: Участь у програмі "Медіа без кордонів", Польща, 

Варшава, 30 вересня - 4 жовтня 2002 

Сума: $ 110  

Організація: Івано-Франківська обласна організація Спілки журналістів 

України, м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Парипа Петро Михайлович. 

Зміст проекту: Участь у програмі "Медіа без кордонів", Польща, 

Варшава, 30 вересня - 4 жовтня 2002 

Сума: $ 109  

Організація: Чернігівський медіа-клуб, м. Чернігів. 

Керівник проекту: Потапенко Любов Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь у прорамі "Медіа без кордонів", Польща, 

Варшава, 30 вересня -4 жовтня 2002 

Сума: $ 137  

Організація: Харківський міський жіночий фонд, м. Харків. 

Керівник проекту: Кім Лілія Антонівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Розвиток підприємництва серед жінок 

в сфері агротуризму та сільського туризму в Україні", Польща, Вроцлав, 

13-21 жовтня 2002 

Сума: $ 2 700  

Організація: Жіночий фонд "Господиня", м. Харків. 

Керівник проекту: Асташева Світлана Сергіївна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Розвиток підприємництва серед жінок 

в сфері агротуризму та сільського туризму в Україні", Польща, Вроцлав, 



13-21 жовтня 2002 

Сума: $ 450  

Організація: Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні, м. Київ. 

Керівник проекту: Васильєв Володимир Павлович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Розвиток жіночого підприємництва у 

сфері агротуризму та сільського туризму", Польща, Вроцлав, 13-21 

жовтня 2002 

Сума: $ 355  

Організація: Секретаріат Коаліції громадських організацій України 

"Свобода вибору", м. Київ. 

Керівник проекту: Литовченко Віктор Петрович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Запобігання 

корупції: що може суспільство. Міжрегіональний діалог довіри", Росія, 

Санкт-Петербург, 18-20 жовтня 2002 

Сума: $ 2 173  

Організація: Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Криму, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Гордецька Наталія Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у навчальному візиті "Розвиток жіночого 

підприємництва у сфері агротуризму та сільського туризму в Україні", 

Польща, Вроцлав, 12-21 жовтня 2002 

Сума: $ 245  

Організація: Благочинний фонд "Ставропігіон", м. Львів. 

Керівник проекту: Ришковська Ольга Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у конференції "Центри термінової невідкладної 

допомоги для жертв насилля", Польща, Варшава, Ольштин, 18-20 жовтня 

2002 

Сума: $ 765  

Організація: Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної небезпеки та 

прогнозу землетрусів, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Пустовітенко Андрій Анатолійович. 

Зміст проекту: Участь у регіональному семінарі "Загальні методи оцінки 

сейсмічного ризику та прийняття рішень щодо управління сейсмічним 

ризиком", Арменія, Цахкадзор, 24-27 жовтня 2002 

Сума: $ 400  

Організація: Херсонська обласна організація Спілки журналістів 

України, м. Херсон. 

Керівник проекту: Луків Геннадій Михайлович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Медіа без кордонів", Польща, 



Варшава, 30 вереня - 4 жовтня 2002 

Сума: $ 334  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній науково-практичній конференції 

"Інноваційні процеси і соціальне партнерство в освіті", Росія, 

Новосибірськ, 27-31 жовтня 2002 

Сума: $ 426  

Організація: Українська асоціація фермерів "Придунав'я", м. Ізмаїл. 

Керівник проекту: Волік Раїса Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Можливості для сталого розвитку 

зеленого туризму", Молдова, Кишинев, 5-8 листопада 2002 

Сума: $ 57  

Організація: Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Криму, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Гордецька Наталія Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Можливості сталого розвитку 

зеленого туризму", Молдова, Кишинів, 5-9 листопада 2002 

Сума: $ 72  

Організація: Подільський центр прав людини, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Шваюн Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Стратегія та техніка викладання прав 

людини", Азербайджан, Баку, 18-23 жовтня 2002 

Сума: $ 316  

Організація: Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні, м. Київ. 

Керівник проекту: Васильєв Володимир Павлович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному круглому столі "Можливості 

сталого розвитку зеленого туризму", Молдова, Кишинів, 5-9 листопада 

2002 

Сума: $ 86  

Організація: Громадська організація "Центр політичної освіти", м. Київ. 

Керівник проекту: Шалаєва Катерина Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній молодіжній конференції 

"Молодіжна зустріч Вільнюс-10: бачення майбутнього НАТО", Литва, 

Вільнюс, 20-23 листопада 2002 

Сума: $ 724  

Організація: Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва 

"Альтернатива – В", м. Київ. 



Керівник проекту: Голіченко Ольга Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у форумі "Програми демократичного лідерства", 

Македонія, Охрід, 18-24 листопада 2002 

Сума: $ 447  

Організація: Громадська організація "Інформаційний прес-центр", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Почтарь Геннадій Михайлович. 

Зміст проекту: Участь у 2-ому засіданні Всесвітньої асоціації видавців 

"Створення та управління газетними асоціаціями в країнах Європи", 

Росія, Москва, 21-24 листопада 2002 

Сума: $ 229  

Організація: Українська асоціація видавців періодичної преси, м. Київ. 

Керівник проекту: Молодецька Лідія Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у 2-ому засіданні Всесвітньої асоціації видавців 

"Створення та управління газетними асоціаціями в країнах Європи", 

Росія, Москва, 21-24 листопада 2002 

Сума: $ 539  

Організація: Надвірнянська філія "Студентського братства", 

м. Надвірна. 

Керівник проекту: Зварчук Олександр Михайлович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Освіта без кордонів", Польща, 

Люблін, 4-9 листопада 2002 

Сума: $ 612  

Організація: Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, м. Київ. 

Керівник проекту: Беліцер Наталія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у конференції "Міжнародна програма збереження 

слабкіших меншин із спеціальною увагою до проблем ромів", Литва, 

Вільнюс, 4-6 грудня 2002 

Сума: $ 341  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Шелест Ганна Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у форумі "Програма демократичного лідерства", 

Mакедонія, Охрід, 18-24 листопада 2002 

Сума: $ 430  

Організація: Освітній ресурсний центр, м. Львів. 

Керівник проекту: Волошинський Олександр Олександрович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Громадські 

телекомунікаційні центри в школах", Арменія, Єреван, 8-14 грудня 2002 

Сума: $ 550  



Організація: Українська академія державного управління при 

Президентовi України, м. Київ. 

Керівник проекту: Малиновська Олена Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Транскордонна міграція в країнах 

ЦСЄ: проблеми та досвід", Угорщина, Будапешт, 11-17 грудня 2002 

Сума: $ 311  

Організація: Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього 

середовища "Регіон Карпат", м. Мукачево. 

Керівник проекту: Пірчак Альберт Ілліч. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Притулок та контроль кордону", 

Румунія, Сучава, 17-20 листопада 2002 

Сума: $ 1 182  

Організація: Південноукраїнський центр молодих юристів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Зельвенська Юлія Ігорівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Безкоштовні правові служби для 

біженців та жертв порушення прав людини", Польща, Краків, 18-22 

листопада 2002 

Сума: $ 1 637  

Організація: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хомра Олександр Улянович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Транскордонна міграція в країнах 

ЦСЄ: проблеми та досвід регулювання", Угорщина, Будапешт, 11-17 

грудня 2002 

Сума: $ 311  

Організація: Всеукраїнська екологічна громадська організація "МАМА-

86", м. Київ. 

Керівник проекту: Цвєткова Ганна Максимівна. 

Зміст проекту: Участь у Азовському басейновому семінарі, росія, 

Новочеркаськ, 16-19 грудня 2002 

Сума: $ 104  

Організація: Артемівська місцева екологічна громадська організація 

"МАМА-86", м. Артемівськ. 

Керівник проекту: Олійникова Галина Василівна. 

Зміст проекту: Участь у Азовському басейновому семінарі, росія, 

Новочеркаськ, 16-19 грудня 2002 

Сума: $ 142  

Організація: Український науково-дослідний інститут соціальної і 

судової психіатрії та наркології АМН України, м. Київ. 

Керівник проекту: Марценковський Ігор Анатолійович. 



Зміст проекту: Участь у семінарі "Навчання основам організації та 

надання кваліфікованої медичної допомоги та медико-соціальної 

реабілітації дітям, хворим на аутизм та членам їх родин (4 частина)", 

Польща, Варшава, 10-15 січня 2003 року 

Сума: $ 520  

Організація: Асоціація платників податків України в Одеській області, 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Волошина Лідія Василівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Досконалість захисту 

прав платників податків як важливий елемент правової реформи", 

Казахстан, Алмати, 22-24 серпня 2002 

Сума: $ 722  

 

 

Програма "Українсько-білоруська 

співпраця та обмін" 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 78 457 

Частка у загальній сумі грантів: 1,27 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 1 $ 15 600 

м. Київ 2 $ 43 000 

Всеукраїнські проекти 1 $ 19 857 

Разом: 4 $ 78 457 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Львівський регіональний інститут державного управління 

Української академії державного управління при Президентові України, 

м. Львів. 

Керівник проекту: Чемерис Анатолій Олексійович. 

Зміст проекту: Продовження навчання громадян Білорусі за академічною 

програмою "Магістр державного управління" у Львівському регіональному 

інституті державного управління Української академії державного управління 



при Президентові України. 

Сума: $ 15 600  

Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій "Асоціація агенцій 

регіонального розвитку України", м. Київ. 

Керівник проекту: Фишко Євген Олександрович. 

Зміст проекту: Підвищення кваліфікації фахівців громадських організацій, 

кандидатів на виборні посади в органах місцевого самоврядування з 

Республіки Білорусь з розробки та реалізації програм місцевого і регіонального 

розвитку, беручи на озброєння досвід України та країн Центральної та Східної 

Європи. 

Сума: $ 19 857  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка програми навчання фахівців вищої кваліфікації для 

громадських організацій (магістерська програма з менеджменту громадських 

організацій). 

Сума: $ 15 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Створення в Республіці Білорусь інформаційно-аналітичного 

сайту "BELARUSWEEK", присвяченого щотижневому політологічному аналізу 

поточного суспільно-політичного життя білоруського суспільства. 

Сума: $ 28 000  

 

 

Підтримка національних меншин 

України 

Кількість проектів: 95  

Сума: $ 331 699 

Частка у загальній сумі грантів: 5,39 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 56 $ 205 664 

Закарпатська обл. 20 $ 38 300 

м. Київ 6 $ 36 757 

Одеська обл. 6 $ 17 444 

Харківська обл. 3 $ 6 390 



Черкаська обл. 1 $ 2 676 

Всеукраїнські проекти 3 $ 24 468 

Разом: 95 $ 331 699 

 

 

Програма "Інтеграція в українське суспільство 

кримськотатарського народу, болгар, вірмен, 

греків, німців, які зазнали депортації" 

Кількість проектів: 58  

Сума: $ 235 796 

Частка у загальній сумі грантів: 3,83 % 

Мета програми — сприяти налагодженню толерантних міжнаціональних 

відносин, усуненню чинників міжетнічної напруженості, забезпеченню 

рівноправних відносин і тісної взаємодії між представників різних 

етносів, врахуванню балансу інтересів та подоланню розбіжностей 

різних етнічних спільнот у напрямі економічного, соціального, 

культурного і поліетнічного розвитку Кримського півострова і, нарешті, 

забезпеченню належних умов для відродження та розвитку освітньо-

культурних, інформаційних, соціальних та правових потреб раніше 

депортованих осіб в Автономній Республіці Крим, одному з найбільш 

поліетнічних регіонів України: 

Головними напрямами роботи програми 2002 року були: 

 розвиток мультикультурної освіти в Криму,  

 сприяння відродженню кримськотатарської мови,  

 захист прав репатріантів та формування громадянського 

суспільства в Криму,  

 розвиток моделей самозайнятості локальних національних громад. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 56 $ 205 664 

м. Київ 2 $ 30 132 

Разом: 58 $ 235 796 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



Організація: Благодійний фонд "Текіє-Дервіш", м. Євпаторія. 

Керівник проекту: Яшлавська Аліфе-Ханум Тейфук-киизи. 

Зміст проекту: Створення музею історії та етнографії народів степових 

районів Криму, вивчення і відродження народних ремесел, давніх 

народних традицій і промислів кримськотатарського, караїмського, 

кримчацького народів, що зберегли секрети народних ремесел, обробки 

напівдорогоцінних каменів, обробки шкіри, виготовлення різноманітних 

сувенірів. 

Сума: $ 2 587  

Організація: Таврійський національний університет ім. В.І. 

Вернадського, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Павленко Леонід Васильович. 

Зміст проекту: Науково-методична підтримка викладання і вивчення в 

середніх школах АРК мов національних меншин, зокрема новогрецької. 

Сума: $ 2 200  

Організація: Жовтнева централізована бухгалтерія Красногвардійського 

районного відділу освіти, смт. Октябрьське. 

Керівник проекту: Семедляєва Альме Іззетівна. 

Зміст проекту: Організація п'яти експериментальних майданчиків на 

базі шкіл з кримськотатарською мовою навчання з метою набуття 

практичного досвіду викладання керівниками та викладачами недільних 

шкіл. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Товариство "Відродження Криму", м. Бахчисарай. 

Керівник проекту: Османов Лютфі Садикович. 

Зміст проекту: Запровадження іноваційних методик навчання в школі, 

ознайомлення педагогів-організаторів загальноосвітніх шкіл Криму, 

викладачів кримськотатарської та української літератури, історії і 

народознавства з основами театрального мистецтва й ігровими формами 

навчання. Колективом Бахчисарайського кримськотатарського народного 

театру проведено 9 семінарів для педагогів 8 районів АРК. 

Сума: $ 2 965  

Організація: Таврійський центр гендерних досліджень, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Шиліна Анжела Григорівна. 

Зміст проекту: Запровадження до шкільної програми в школах з 

кримськотатарською мовою навчання іноваційного курсу 

"Уповноважена освіта" шляхом підготовки команди вчителів-тренерів та 

впровадження інтерактивних методик у навчальний процес. 

Сума: $ 4 395  

Організація: Кримське вірменське товариство, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Григорян Азат Артемович. 



Зміст проекту: Проведення методичного семінару та виїзних 

"Педагогічних майстерень" (відкриті уроки, відео-уроки, методичні 

консультації) з метою розширення мережі класів та груп з вивченням 

вірменської мови в освітній системі АРК. Під час реалізації проекту 

налагоджено обмін досвідом з існуючими освітньо-культурними 

центрами різних етнічних груп Криму, видано збірник методичних 

матеріалів "Вивчаємо історію" та аудіоматеріалів "Вивчаємо вірменську 

мову". 

Сума: $ 3 100  

Організація: Дитячий центр "Єфсане" ("Легенда"), с. Піонерське. 

Керівник проекту: Сейтумерова Есміра Ісламівна. 

Зміст проекту: Розширення діяльності дитячого центру "Ефсанє" 

шляхом організації освітнього дозвілля для дітей та підлітків, сприяння 

розвитку мовної підготовки дітей шляхом впровадження в навчальний 

процес нових освітніх технологій. В рамках проекту організовано гуртки 

за зацікавленнями (комп'ютерні, мовні), проведено низку культурних 

заходів на основі національних традицій та обрядів. Напрацьований 

досвід роботи дитячого центру "Ефсанє" передано в інші дитячі центри 

Криму за посередництвом інформаційно-консультативного центру 

"Мелевше". 

Сума: $ 2 980  

Організація: Громадська організація "Азізлер", м. Бахчисарай. 

Керівник проекту: Хайредінова Зарема Шевкетівна. 

Зміст проекту: Розміщення в Інтернеті електронної версії газети 

"Радість" — одного з перших електронних видань кримськотатарською 

мовою, де висвітлено новітні методики викладання кримськотатарської 

мови, організовані консультації для педагогів із застосування 

комп'ютерних технологій у навчальному процесі. 

Сума: $ 2 978  

Організація: Асоціація жіночих організацій "Умют-Надія", 

м. Бахчисарай. 

Керівник проекту: Бекаєва Ельвіна. 

Зміст проекту: Створення дитячого освітньо-дозвільного центру 

"Къуванч", діяльність якого спрямована на підготовку дітей до школи, 

організацію дитячого дозвілля, підвищення інтелектуально-культурного 

рівня дітей. Дитячим центром організовано гуртки прикладного 

мистецтва, навчання дітей кримськотатарській та українській мовам. 

Сума: $ 2 984  

Організація: Благодійний фонд "АИСТ", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Пінаєва Хаміда Патхілаївна. 

Зміст проекту: Створення творчої майстерні у дитячому центрі 



"Чокърачыкъ". Навчання учнів з крою, вишивання та гаптування, 

виготовлення національних костюмів для дитячої групи "Чокърачыкъ", 

підготовка вистав, національних свят та конкурсів. 

Сума: $ 2 950  

Організація: Благодійний фонд "АИСТ", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Мустафаєва Еліна Халіловна. 

Зміст проекту: Створення і розвиток мережі дитячих дошкільних 

центрів шляхом надання інформаційно-консультативної допомоги. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Громадська організація "Юртдаш", м. Білогорськ. 

Керівник проекту: Факідова Гульнара Сеітмеметівна. 

Зміст проекту: Проведення низки заходів з метою організації навчання 

дітей 3 – 6 років кримськотатарській мові. Організація процесу навчання 

із запровадженням ігрових компонентів, інших видів діяльності: 

ліплення, малювання, музика, театралізовані вистави, хореографія. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Сімферопольська громадська організація "Бала Едебіяти", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Муслімова Едіє Рефатівна. 

Зміст проекту: Видання 6 книг казок загальним тиражем 1000 

примірників. Вони знайомлять кримськотатарських дітей із творами 

світової класики, помагають у вивченні рідної мови, сприяють 

розвиткові і збагаченню словникового запасу дітей дошкільного і 

молодшого шкільного віку. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Сімферопольське міське товариство розвитку 

кримськотатарської літератури "Едебіят", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Фазилов Різа. 

Зміст проекту: Видання книжки К. Чуковського "Мийдодір" трьома 

мовами. Переклад здійснено видатним кримськотатарським поетом, 

перекладачем Різою Фазилом. Видання стане чудовим подарунком для 

працівників дошкільних дитячих закладів, вчителів початкових класів, 

допоможе дітям у вивченні рідної мови, сприятимe вихованню у дітей 

різних національностей поваги і цікавості до мов та культур інших 

народів. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Республіканська кримськотатарська бібліотека ім. І. 

Гаспринського, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Ягьяєва Гульнара Сабріївна. 

Зміст проекту: Видання унікальної книги Е. Распе "Пригоди барона 



Мюнхаузена" кримськотатарською мовою. 

Сума: $ 3 240  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Усеїнов Сейран Меметович. 

Зміст проекту: Видання кримськотатарсько-російсько-українського 

словника, що вміщює більше 20 тисяч слів кримськотатарської мови. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Девлєтов Ремзі Рефікович. 

Зміст проекту: Видання термінологічного словника трьома мовами. 

Його поява — ще один крок у відродженні кримськотатарської мови, 

збагаченні її термінологічного апарату. 

Сума: $ 2 396  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Гудзик Ірина Пилипівна. 

Зміст проекту: Видання навчального посібника "Математика". 

Сума: $ 2 476  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Нагаєва Зарема Садиківна. 

Зміст проекту: Видання підручника "Образотворче мистецтво". Сприяє 

розвиткові методики навчання образотворчого мистецтва в школах з 

кримськотатарською мовою навчання. 

Сума: $ 2 396  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Девлєтов Ремзі Рефікович. 

Зміст проекту: Видання посібника "Навчально-методичний комплекс з 

двомовного навчання в початковій школі. "Я і Україна", 

"Природознавство". Двома мовами розроблено вправи для розвитку 

мовлення школярів, засвоєння ними мовних норм на матеріалі, 

тематично зв'язаному з природознавством. 

Сума: $ 2 396  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Анафієва Ельзара Різаєвна. 

Зміст проекту: Видання посібника "Музика". Містить вправи, що 



сприяють розвитку мовлення школярів, засвоєнню ними мовних норм на 

матеріалі, тематично зв'язаному з музикою. 

Сума: $ 2 396  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Акмоллаєв Енвер Седаметович. 

Зміст проекту: Видання посібника "Кримськотатарська мова" 8-й клас. 

Сума: $ 3 797  

Організація: Таврійський центр елліністики "Ельпіда", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Петрова Елеонора Борисівна. 

Зміст проекту: Видання науково-популярної енциклопедії. Значну увагу 

приділено античній науці та літературі, пам'яткам архітектури. Подано 

цікаву інформацію про Північне Причорномор'я, міста-колонії, їх роль в 

мистецтві та історії античного світу. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Фонд ім. І. Гаспринського, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Еміров Айдер Решатович. 

Зміст проекту: Публікація книжки відомого письменника Ісмаїла 

Гаспринського "Листи з Франції". Видання знайомить з маловідомими 

творами. Корисне для викладачів вузів і шкіл в проведенні уроків 

позакласного читання з кримськотатарської літератури. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та 

розвиток", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Коростеліна Каріна Валентинівна. 

Зміст проекту: Розвиток потенціалу локальних громад і забезпечення 

сталого економічного, екологічного і соціального розвитку населених 

пунктів Криму, що виникли в процесі повернення раніше депортованих 

(місця компактного проживання). Проведено низку семінарів для лідерів 

локальних громад та представників місцевих органів влади. 

Сума: $ 3 876  

Організація: Центр незалежних політичних дослідників і журналістів, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Притула Володимир Євгенович. 

Зміст проекту: Проект передбачає проведення "круглого столу" із 

залученням урядовців, депутатів, журналістів, аналітиків, представників 

НУО. Розроблено рекомендації для ВР України та АРК, Кабміну України 

і Ради міністрів АРК щодо розв'язання проблеми представлення 

кримських татар в органах влади Криму та органах місцевого 

самоврядування. 

Сума: $ 2 008  



Організація: Фонд досліджень і підтримки корінних народів Криму, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Бекіров Надір. 

Зміст проекту: Підготовка інформаційно-теоретичної основи для 

розробки пакету нормотворчих ініціатив з питань забезпечення прав 

депортованих народів. 

Сума: $ 2 512  

Організація: Фонд досліджень і підтримки корінних народів Криму, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Бекіров Надір. 

Зміст проекту: Вдосконалення правового регулювання процесу 

інтеграції депортованих народів згідно з Конституцією України, 

вимогами міжнародного права. 

Сума: $ 3 644  

Організація: Фонд досліджень і підтримки корінних народів Криму, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Бекіров Надір. 

Зміст проекту: Розробка пакету законодавчих та нормативно-правових 

актів, спрямованих на забезпечення прав депортованих народів шляхом 

вивчення досвіду інших країн. Підготовлено аналітичний огляд 

відповідних міжнародних стандартів і прецедентів. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Асоціація кримських караїмів "Кримкарайлар", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Катик Геннадій Веніамінович. 

Зміст проекту: Захист громадянських прав і збереження культури, 

історії, традицій кримських караїмів шляхом проведення науково-

практичної конференції. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Культурно-етнографічний центр "Дерекой", м. Ялта. 

Керівник проекту: Менситова Зарема Шевкетівна. 

Зміст проекту: Підтримка культурно-етнографічного центру в районі 

Дерекой м. Ялта, одного з найперспективніших районів для розвитку 

етнокультурного туризму. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Товариство греків селища Чорнопілля. 

Керівник проекту: Федорова Ольга Миколаївна. 

Зміст проекту: Створення культурно-етнографічного центру "Карачоль" 

— музею під відкритим небом — на базі грецької громади с. Чорнопілля. 

Сума: $ 6 990  



Організація: Благодійний фонд "Інститут громадянських ініціатив", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Емінова Сафіє Люманівна. 

Зміст проекту: Розширення кримськотатарського етнотуристичного 

центру "Керменчик-Акмечеть" шляхом організації центру історії 

архітектури та традиційної музичної культури кримських татар. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Ліга кримськотатарських юристів "Ініціум", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Авамілєва Еміне Родіонівна. 

Зміст проекту: Організаційно-консультативна підтримка існуючих 

етнокультурних центрів. Проведення оцінки центрів, тренінги для 

персоналу і керівного складу. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Криму, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Гордецька Наталія Миколаївна. 

Зміст проекту: Сприяння подальшому розвиткові етнокультурного 

туризму як інструменту вирішення соціально-економічних проблем 

регіонів Криму. 

Сума: $ 5 500  

Організація: Центр етносоціальних досліджень, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Гукасян Олена Норайрівна. 

Зміст проекту: Сприяння розвиткові місцевих ініціатив і моделей 

самозайнятості, популяризації етнічної культури вірмен Криму шляхом 

організації етнотуристичного комплексу у Феодосії. 

Сума: $ 5 500  

Організація: Громадська організація "Капсихор-Ай-Серез", м. Судак. 

Керівник проекту: Годженов Рефат Асанович. 

Зміст проекту: Створення культурно-етнографічного центру "Капсихор-

Ай-Серез", музею історії, культури і побуту, розробка туристичних 

маршрутів із розповідями про історичне минуле регіону, організація 

майстерень з виробництва килимів, кераміки, вишивки. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Кримське республіканське культурно-просвітницьке 

товариство "Кримчахлар", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Пурим Юрій Мойсейович. 

Зміст проекту: Збереження культури одного з малочисельних народів 

Криму — кримчаків шляхом створення етнокультурного кримчацького 

центру. 

Сума: $ 6 000  



Організація: Асоціація кримськотатарських працівників освіти 

"Мааріфчі", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Каджаметова Сафуре Хайрутдинівна. 

Зміст проекту: Розробка рекомендацій, положень, нормативно-правових 

документів, що дозволять забезпечити еквівалентність дипломів України 

і Туреччини. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Сімферопольське національно-культурне караїмське 

товариство "Къарайлар", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Айваз Федір Ісаакович. 

Зміст проекту: Створення недільної школи з вивчення караїмської мови, 

історії і традицій караїмського народу. 

Сума: $ 4 800  

Організація: Асоціація кримськотатарських художників, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Трасінова Зарема. 

Зміст проекту: Друк ілюстрованого видання російською і 

кримськотатарською мовами першої книжки з серії "Старотюркська 

література" — "Великий напис на честь "Кeль-тегина". 

Сума: $ 3 145  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Акмоллаєв Енвер Седаметович. 

Зміст проекту: Видання "Збірника вправ зі стилістики 

кримськотатарської мови". 

Сума: $ 1 300  

Організація: Кримськотатарський фонд культури Автономної 

республіки Крим, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Куршутов Ніявер. 

Зміст проекту: Видання збірника віршів класика кримськотатарської 

літератури М. Нузета. 

Сума: $ 3 655  

Організація: Республіканська кримськотатарська бібліотека ім. І. 

Гаспринського, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Абдувєлієва Таміла Іслямівна. 

Зміст проекту: Видання книжки Ш. Бекторе "Ностальгія за 

батьківщиною". Перший збірник автора в післявоєнний час. 

Сума: $ 790  

Організація: Таврійський екологічний інститут, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Меметов Айдер Меметович. 



Зміст проекту: Видання підручника "Кримськотатарська мова" 10-11 

класи. Розробка лекцій з курсу "Фонетика, лексикологія, морфологія 

кримськотатарської мови". 

Сума: $ 4 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розробка остаточного варіанту Концепції 

міжнаціональних відносин в Автономній Республіці Крим. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Удосконалення комплекту діючих підручників і 

навчально-методичних посібників кримськотатарською мовою як одного 

зі шляхів відродження і розвитку кримськотатарської мови через 

системне вивчення мови в загальноосвітній школі. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Асоціація кримськотатарських працівників освіти 

"Мааріфчі", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Каджаметова Сафуре Хайрутдинівна. 

Зміст проекту: Відкриття центрів етнокультурної освіти у місцях 

новостворених шкіл і класів з кримськотатарською мовою навчання. 

Проведення дводенного семінару для викладачів, проведення занять у 

центрах етнокультурної освіти, випуск методичних матеріалів і 

літератури. 

Сума: $ 3 084  

Організація: "Ана тили мектеби" ("Школа рідної мови"), с. Мирне. 

Керівник проекту: Асанова Лейля Нуріївна. 

Зміст проекту: Підготовка робочого зошиту учня і відеокасети з 

записами уроків, що доповнять навчально-методичний комплекс 

"Кримськотатарська мова. Вступний розмовний курс". Робочі зошити та 

відеокасети розповсюджені у школах, бібліотеках. 

Сума: $ 2 640  

Організація: Сімферопольська громадська організація "Бала Едебіяти", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Сейтаблаєва-Налбантова Субгіє Усеіновна. 

Зміст проекту: Видання книжки "Казки для дітей", що містить сценарії 

телепередач для дітей кримськотатарською мовою. В збірку увійшли 

переклади кримськотатарською мовою відомих казок класиків світової 

літератури. 

Сума: $ 3 200  

Організація: Таврійська група медіації, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Араджионі Маргарита Анатоліївна. 



Зміст проекту: Розробка концептуального бачення і практичних 

рекомендацій до створення й упровадження комплексної програми 

"Культура добросусідства" для дитячих садків та загальноосвітніх шкіл 

АРК. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Кримський науково-методичний центр управління освітою 

АПН України і Таврійського національного університету ім. В.І. 

Вернадського, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Богданович Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Видання російсько-українсько-кримськотатарського 

картинного словника та розповсюдження його в системі освіти. 

Сума: $ 4 024  

Організація: Фонд підтримки бібліотек міста Сімферополя та Криму, 

м. Cімферополь. 

Керівник проекту: Абдувєлієва Таміла Іслямівна. 

Зміст проекту: Видання збірника віршів видатного класика 

кримськотатарської літератури Бекіра Чобан-заде "Хмари". Вперше 

здійснено російською мовою, що сприяє культурному обмінові між 

двома народами. 

Сума: $ 2 790  

Організація: Сімферопольська громадська організація "Бала Едебіяти", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Муслімова Едіє Рефатівна. 

Зміст проекту: Видання книжки казок кримськотатарською та 

українською мовами. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Республіканська кримськотатарська бібліотека ім. І. 

Гаспринського, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Яг'я Наджіє. 

Зміст проекту: Популяризація творів видатного класика 

кримськотатарської літератури, Бекіра Чобан-заде. Видання книги 

"Новітня література кримських татар" російською мовою. 

Сума: $ 2 970  

Організація: Центр близькосхідних досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Богомолов Олександр Вікторович. 

Зміст проекту: Дослідження моделей формування та конструювання 

мусульманської ідентичності в Україні. 

Сума: $ 27 702  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення попереднього обстеження потенціалу 



локальних громад Криму щодо налагодження взаємодії державних 

адміністрацій, неурядових та бізнесових організацій в сфері захисту прав 

репатріантів. 

Сума: $ 2 430  

Організація: Кримське республіканське товариство болгар ім. П. 

Хілендарського, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Радєва Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Видання історико-етнографічного буклету, присвяченого 

200-річчю переселення болгар в Крим. 

Сума: $ 3 000  

 

 

Програма "Рома України" 

Кількість проектів: 37  

Сума: $ 95 903 

Частка у загальній сумі грантів: 1,56 % 

Мета програми, розпочатої 1999 року, полягає у сприянні розвитку 

ромської меншини як однієї з найуразливіших меншин в Україні, що 

зазнає відвертої дискримінації з боку державних структур, соціальних 

служб, правоохоронних органів. Упродовж 2002 року, надаючи 

ромському населенню можливості реалізації потреб в освіті, 

культурному самовираженні, технічних засобах, необхідних для 

налагодження спілкування та обміну досвідом з іншими організаціями та 

установами як в Україні, так і за її межами, програма, насамперед, 

сприяла становленню ромського громадського руху, розвитку ромських 

НДО. Одним з результатів діяльності програми стала налагоджена 

комунікація з ромськими громадами, НДО (яких зараз в Україні більше 

40, більш чітке окреслення їх реальних проблем). Наступним кроком має 

стати розвиток горизонтальних зв’язків між ромськими організаціями, 

громадськими установами з метою створення сприятливого середовища 

для повноцінного розвитку дискримінованих громад.  

Загалом, програма "Роми України" підтримувала ініціативи за трьома 

напрямами: соціальні (у тому числі підтримка ресурсних центрів та 

медичних центрів), освітні (підтримка навчання студентів-ромів у вищих 

навчальних закладах та діяльність ромських освітніх проектів) та 

ініціативи у галузі культури. 

Серед результатів діяльності програми "Роми України" у 2002 році:  



 підтримка навчання групи ромських студентів у вищих навчальних 

закладах України; 

 розвиток мережі ромських освітніх проектів; 

 встановлення тісних зв‘язків з ромськими громадами та НУО 

(сьогодні в Україні їх понад 40); 

 розвиток партнерської співпраці між ромськими організаціями, 

місцевою владою та установами соціального забезпечення; 

 забезпечення вищого рівня послуг, що надаються ромському 

населенню у галузях освіти та охорони здоров‘я; 

 підтримка проведення театрального фестивалю ромського 

мистецтва "Амала-2002". 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 20 $ 38 300 

м. Київ 4 $ 6 625 

Одеська обл. 6 $ 17 444 

Харківська обл. 3 $ 6 390 

Черкаська обл. 1 $ 2 676 

Всеукраїнські проекти 3 $ 24 468 

Разом: 37 $ 95 903 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Закарпатська асоціація ромських громадських організацій 

"Єкгіпе" (Єдність), м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович. 

Зміст проекту: Забезпечення обладнанням культурного центру 

товариства "Єкгіпе", м. Ужгород. 

Сума: $ 1 200  

Організація: Національно-культурне об'єднання "Амала", м. Київ. 

Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки ромського театру "Романс" для участі 

у Міжнародному фестивалі "Театральна весна Закарпаття". 

Сума: $ 1 000  

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття "Ром Сом", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки дитячого ансамблю танцю "Ром Сом" 



на фестиваль "Ромські фольклорні танці", Угорщина. 

Сума: $ 600  

Організація: Община циган "Аме Рома" у Черкаській області, 

м. Золотоноша. 

Керівник проекту: Бамбула Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка відкриття недільної ромської школи у 

Золотоноші. 

Сума: $ 2 676  

Організація: Асоціація циган Татарбунарського району, м. Татарбунари. 

Керівник проекту: Стоян Рустам Георгійович. 

Зміст проекту: Продовження діяльності ромської недільної школи у 

Татарабунарах. 

Сума: $ 3 430  

Організація: Перечинська організація Закарпатського циганського 

культурно-просвітницького товариства "Романі Яг", м. Перечин. 

Керівник проекту: Тирпак Іван Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності медичного центру при 

Перечинській центральній районній лікарні. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Одеський ромський конгрес "Бахтало Дром", м. Одеса. 

Керівник проекту: Коваленко Олександр Євгенович. 

Зміст проекту: Cтворення інформаційно-ресурсного центру при 

Одеському ромському конгресі. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Закарпатське обласне товариство циган "Амаро Дром", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Омелян Йосипович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності ромської дитячої музичної студії 

при ЗОШ І-ІІ ст. №14 в Ужгороді. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Обласний культурний центр "Аме Рома", м. Харків. 

Керівник проекту: Карафетов Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Створення студії з вивчення ромської мови та культури у 

Харкові. 

Сума: $ 3 140  

Організація: Велико-Березнянська районна громадська організація 

"Закарпатське культурне товариство "Романі Яг"", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Тирпак Іван Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка подальшої діяльністі ромської недільної 



школи у смт. В. Березний. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Національно-культурне об'єднання "Амала", м. Київ. 

Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення фестивалю ромських театрів за участю 

зарубіжних колективів з Росії та Македонії. 

Сума: $ 9 988  

Організація: Ужгородська районна організація Союзу українок, 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Федорова Олена Василівна. 

Зміст проекту: Функціонування недільної школи для ромських дітей, 

підтримка інтеграції ромських дітей до навчання у загальноосвітній 

школі с. Концово та Холмок. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Світлана Йосипівна. 

Зміст проекту: Підтримка викладання музики та хореографії у недільній 

ромській школі, м. Ужгород. 

Сума: $ 3 700  

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття "Ром Сом", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович. 

Зміст проекту: Продовження роботи дитячої ромської студії мистецтв та 

започаткування нових ініціатив у місцях компактного поселення ромів. 

Сума: $ 3 400  

Організація: Форум циган України "Форумо Ромен Українатар", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки П. Д. Григоріченка, члена 

Парламенту Всесвітньої Ромської Унії, на сесію Парламенту до Мілану. 

Сума: $ 745  

Організація: Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія. 

Керівник проекту: Кондур Анатолій Федорович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання 6 ромських студентів Південного 

регіону України. 

Сума: $ 3 925  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцька Євгенія Миколаївна. 



Зміст проекту: Підтримка навчання Є. Чурей, кореспондента ромської 

газети "Романі Яг", в УжНУ на філологічному факультеті за 

спеціальністю "Журналістика". 

Сума: $ 340  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцька Євгенія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Л. Адам та О. Бругош у 

Міжрегіональній Академії Управління Персоналом (МАУП) на 

факультеті "Менеджмент та бізнес" за спеціальністю "Психологія". 

Сума: $ 1 600  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцька Євгенія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Б. Йонаш у Міжрегіональній 

Академії Управління Персоналом (МАУП) на юридичному факультеті за 

спеціальністю "Трудове та комерційне право". 

Сума: $ 800  

Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Минь Олександр Йосипович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання ромських студентів Ярошенко Е. Ю. 

та Пінцейші В. В. в ужгородській філії МАУП. 

Сума: $ 1 800  

Організація: Культурне товариство із захисту інтересів угорських ромів 

Закарпаття "Унг Ромен", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Горват Тиберій Олександрович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Кавун Л. В. у вищому навчальному 

закладі м. Ужгорода. 

Сума: $ 600  

Організація: Закарпатський обласний молодіжний ромський клуб 

"Романі черхень" ("Ромська зірка"), м. Ужгород. 

Керівник проекту: Горват Мирослав Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання М. Горвата, керівника НДО "Романі 

Черхень", на 1-му курсі МАУП, м. Ужгород, юридичний факультет. 

Сума: $ 700  

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів "Романі зор", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Тирпак Іван Густавович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Бучка Е. Б. в Ужгородському 



національному університеті на юридичному факультеті. 

Сума: $ 660  

Організація: Харківське обласне національно-культурне товариство 

циган "Ромен", м. Харків. 

Керівник проекту: Матюшенко Іван Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Матюшенко І. І. на 3-му курсі 

Національної Юридичної Академії ім. Ярослава Мудрого. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів "Романі зор", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Тирпак Іван Густавович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Нікіфорова М. І. в Ужгородському 

національному університеті на факультеті фізвиховання (3 курс). 

Сума: $ 472  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання у вищих навчальних закладах 

працівників ромського музичного театру "Лаутарі". 

Сума: $ 528  

Організація: Обласний культурний центр "Аме Рома", м. Харків. 

Керівник проекту: Карафетов Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання студентів Карафєтова В., 

Карафєтова О., Яровинської К., Череповської О. у вищих навчальних 

закладах м. Харкова. 

Сума: $ 2 250  

Організація: Ромська школа при Асоціації Ромів, м. Ізмаїл. 

Керівник проекту: Кондур Земфіра Анатоліївна. 

Зміст проекту: Підтримка недільної школи при Асоціації ромів в Ізмаїлі. 

Сума: $ 3 960  

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів "Романі зор", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Плісов Валерій Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності ромської дитячої групи ДВЗ 

"Ромашка", м. Ужгород. 

Сума: $ 1 900  

Організація: Одеський ромський конгрес "Бахтало Дром", м. Одеса. 

Керівник проекту: Архіпов Юрій Володимирович. 

Зміст проекту: Навчання ромського студента Архіпова Ю. у філії 



Харківської державної академії технології та організації харчування. 

Сума: $ 129  

Організація: Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія. 

Керівник проекту: Кондур Юрій Федорович. 

Зміст проекту: Підтримка створення недільної ромської школи у м. 

Кілія Ізмаїльського району Одеської області. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Національно-культурне об'єднання "Амала", м. Київ. 

Керівник проекту: Данілкін Олексій Олександрович. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки О. Данілкіна для проведення 

етнографічних досліджень в інституті-музеї м. Софія, Болгарія. 

Сума: $ 880  

Організація: Київська школа підприємців, м. Київ. 

Керівник проекту: Печенізький Володимир Петрович. 

Зміст проекту: Проведення тренінгу–семінару для представників 

ромських громад "Ресурси ефективної самоорганізації НУО". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Київська благодійна фундація, м. Київ. 

Керівник проекту: Хопта Андрій Миколайович. 

Зміст проекту: Популяризація ромської культури, зокрема театрального 

мистецтва, представленого професійними та аматорськими театрами 

України та зарубіжжя на столичній фестивальній сцені під час 

фестивалю "АМАЛА-2002". 

Сума: $ 11 480  

Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Йосип Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки ансамблю "Сонячна Радванка" та 

лідерів ромських НУО, котрі є членами конгресу "Праліпе", до 

Угорщини. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Форум циган України "Форумо Ромен Українатар", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання трьох ромських студентів 

Григоріченка П. Д., Бурлаченка П. Д., Тимошенко Р. Д. у вищих 

навчальних закладах України. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Ярошенко Едуард Юрійович. 



Зміст проекту: Створення ромського консультативно-ресурсного 

центру, проведення семінару-практикуму, занять та консультацій з 

лідерами ромських громад із залученням молоді. 

Сума: $ 4 000  

 

 

Програма "Жінка в суспільстві" 

Кількість проектів: 68  

Сума: $ 322 450 

Частка у загальній сумі грантів: 5,24 % 

Програма має 7-річний досвід успішної діяльності в Україні. Головним її 

завданням є створення умов для виходу українського суспільства на 

європейський і світовий рівень забезпечення ґендерної рівності, що є важливим 

аспектом розвитку людського потенціалу, подолання віками існуючих бар’єрів, 

що зумовлювали ґендерну нерівність.  

Спрямування програми 2002 року: 

 забезпечення участі жінок у процесах прийняття рішень на всіх рівнях,  

 розширення економічних можливостей жінок,  

 вдосконалення національних механізмів захисту прав жінок,  

 формування системи освіти з урахуванням ґендерного аспекту,  

 доступність знань щодо репродуктивних прав,  

 активізація жіночого руху в Україні і підвищення ролі громадських 

об‘єднань у лобіюванні включення ґендерних аспектів у розробку 

політик, програм і проектів на національному, регіональному і місцевому 

рівнях. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 7 945 

Дніпропетровська обл. 1 $ 11 796 

Донецька обл. 1 $ 12 312 

Закарпатська обл. 1 $ 1 081 

Івано-Франківська обл. 1 $ 11 554 

Львівська обл. 1 $ 3 199 

м. Київ 10 $ 97 603 

Одеська обл. 1 $ 7 500 



Полтавська обл. 1 $ 5 778 

Тернопільська обл. 1 $ 5 000 

Всеукраїнські проекти 49 $ 158 682 

Разом: 68 $ 322 450 

 

 

Напрям "Жінка і освіта" 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 42 741 

Частка у загальній сумі грантів: 0,69 % 

Освіта в Україні, починаючи з дошкільної, базується на ґендерно-

диференційній основі, що посилює у свідомості дівчат та хлопців поділ 

соціальних ролей на суто жіночі та чоловічі. Змалку відбувається 

своєрідна підготовка до нерівності соціальних позицій жінок і чоловіків. 

Очевидно, що постає необхідність суттєвих змін у структурі освітньо-

виховного процесу та інтеграції ґендерних підходів в освіту.  

З метою впровадження ґендерно чуйних поглядів та методів в освіту 

програмою було продовжено підтримку інноваційної освітньої програми 

"Уповноважувальна освіта", спрямованої на зміну і розвиток поглядів 

громадськості на ідеї ґендерної рівності. Також було фінансовано 

тренінговий курс з ґендерно-чуйної журналістики для студентів і 

викладачів факультету журналістики Київського Національного 

університету ім. Тараса Шевченка. 

За сприяння програми відбуватиметься Другий всеукраїнський конкурс 

наукових студентських робіт з ґендерної тематики, що стимулюватиме 

самостійну пошукову роботу студентів у сфері ґендерної проблематики, 

а також дозволить визначитися із шляхами впровадження ґендерних 

підходів у вищу освіту. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 4 000 

Всеукраїнські проекти 4 $ 38 741 

Разом: 5 $ 42 741 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Суслова Олена Іванівна. 

Зміст проекту: Розробка і впровадження спецкурсів з уповноваженої 

освіти на базі ліцензійного курсу, проведення курсів-тренінгів з 

уповноваженої освіти за інтерактивною методикою в школах, підшефних 

університетах і коледжах Львова, Сімферополя, Вінниці, Чернігова. 

Створення нового посібника з уповноваженої освіти. 

Сума: $ 29 870  

Організація: Миколаївський фонд "Жіноча перспектива", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Запорожець Галина Вікторівна. 

Зміст проекту: Проведення 14 – 15 травня 2002 року в Миколаєві 

всеукраїнської конференції з викладання гендерних студій в українських 

університетах та інститутах, обмін досвідом викладання через 

публікацію матеріалів конференції та їх розповсюдження на Україні, а 

також створення дискусійної групи на веб-сторінці Fulbright Alumni. 

Сума: $ 1 745  

Організація: Науково-методичний центр середньої освіти Міністерства 

освіти і науки України, м. Київ. 

Керівник проекту: Юдіна Світлана Павлівна. 

Зміст проекту: Організація та проведення Другого всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт студентів з гендерної проблематики та науково-

практичної конференції "Гендер: реалії та перспективи в українському 

суспільстві". 

Сума: $ 6 000  

Організація: Громадська організація жіночий центр "Спадщина", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Дацюк Галина Іванівна. 

Зміст проекту: Cтворення школи гендерно-чуйної журналістики; 

проведенняч тренінгів для практикуючих представників і представниць 

ЗМІ, студентів і викладачів факультету журналістики; випуск гендерного 

нотатника "Журналістки і журналісти"; проведення круглих столів з 

метою поширення інформації про проект. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Громадська організація "Жінки в науці", м. Київ. 

Керівник проекту: Таран Наталія Юріївна. 

Зміст проекту: Підвищення інформованості суспільства щодо ролі 

жінки-вченої у формуванні наукового потенціалу України через видання 

календаря 2003 року, в якому подано історичні нариси про 12 жінок-

вчених з різних галузей науки, а також інформацію про гендерні аспекти 

у різних галузях сучасної науки (статистика ВАКу Украіни та аналітика). 

Сума: $ 1 126  



 

 

Напрям "Жінка і економічний розвиток" 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 50 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,81 % 

Вочевидь, економічна база є підґрунтям рівноправності жінок та 

чоловіків, а економічні права є базою для реалізації прав людини. У 

конвенціях ООН (Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації 

жінок), Пекінській Платформі Дій та інших міжнародних угодах чітко 

наголошується на необхідності зміцнювати економічну рівноправність 

чоловіків та жінок, що може забезпечити жінкам незалежність.  

З метою розширення економічних можливостей для жінок в Україні, 

проведено конкурс "Підтримка комплексних програм для жінок із 

розвитку підприємництва" (спільно з Winrock International). Підтримані 

проекти передбачають впровадження комплексних економічних програм, 

інформаційно-консультативної та правової допомоги жінкам-

підприємицям на регіональному та національному рівнях і в окремих 

галузях економіки. Також заплановано проведення спільних тренінгів 

для чиновників держструктур та представників НДО з метою сприяння 

співробітництву між державним та третім секторами у питаннях 

економічного розвитку жінки. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 11 796 

Донецька обл. 1 $ 11 500 

Івано-Франківська обл. 1 $ 11 554 

Львівська обл. 1 $ 3 199 

Всеукраїнські проекти 1 $ 11 951 

Разом: 5 $ 50 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи", м. Львів. 

Керівник проекту: Чумало Марта Степанівна. 

Зміст проекту: Проведення п'яти чотириденних семінарів з бізнес-

планування та сприяння бізнесу для інспекторів районних Центрів 



зайнятості та представників місцевих НУО Львівської області; 

підготовка та поширення методичної брошури "Сприяння у 

започаткуванні бізнесу безробітними жінками через Центри зайнятості та 

інші соціальні структури"; проведення 22 одноденних семінарів для 

безробітних жінок, що виявили бажання займатися підприємницькою 

діяльністю. 

Сума: $ 3 199  

Організація: Таврійський центр гендерних досліджень, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Шиліна Анжела Григорівна. 

Зміст проекту: Проведення двох п'ятиденних семінарів-тренінгів для 

спеціалістів центрів зайнятості Криму; створення експериментальних 

майданчиків у центрах зайнятості усіх регіонів Криму; відпрацювання та 

вдосконалення програми на майданчиках у процесі тренінгів з 

безробітними жінками, що хочуть розпочати власну справу; видання 

методичних матеріалів та проведення Всеукраїнського семінару для 

спеціалістів центрів зайнятості різних регіонів України з метою обміну 

та розповсюдження досвіду. 

Сума: $ 11 951  

Організація: Громадський центр "Ділові ініціативи", м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Кулик Тетяна Павлівна. 

Зміст проекту: Проведення тренінгів та надання правових консультацій 

з питань успішного ведення бізнесу та його захисту, ліцензування, 

трудового законодавства, правил роботи контролюючих органів, 

жіночого лідерства тощо в Івано-Франківській області. 

Сума: $ 11 554  

Організація: Жіночий інформаційно-координаційний центр, 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Войніч Ганна Матвіївна. 

Зміст проекту: Проведення навчальних економічних програм з 

багаторівневими бізнес-тренінгами та забезпечення консультативно-

інформаційною і правовою допомогою жінок-підприємиць та жінок, що 

хочуть започаткувати власний бізнес. Проведення дводенних тренінгів 

"Перші кроки в бізнесі" на базі районних центрів зайнятості для жінок з 

районних міст і сіл Дніпропетровської області, а також надання 

консультацій для жінок, які започаткували свій бізнес і потребують 

економічної та юридичної допомоги. 

Сума: $ 11 796  

Організація: Донецька обласна ліга ділових і професійних жінок, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Чеботюк Катерина. 



Зміст проекту: Проведення мотиваційно-відбіркових та інтенсивних 

навчальних тренінгів "Як започаткувати власний бізнес"; надання 

консалтингової допомоги жінкам-підприємицям; підготовка і видання 

інформаційно-методичного посібника з питань підприємницької 

діяльності; проведення інформаційних круглих столів, Форуму 

випускниць школи "Шляхи розвитку жіночого підприємництва на 

Донеччині" та випуск трьох тридцятихвилинних телепередач з 

висвітлення ходу проекту. 

Сума: $ 11 500  

 

 

Напрям "Репродуктивне здоров'я" 

Кількість проектів: 6  

Сума: $ 40 001 

Частка у загальній сумі грантів: 0,65 % 

Право людини на здорове життя та на доступ до сучасних медичних 

послуг є одним з базових людських прав, а також ключовим 

компонентом стійкого розвитку. Соціально-економічні та екологічні 

проблеми призвели до падіння рівня народжуваності; недбалого 

ставлення до власного здоров‘я; розповсюдження ВІЛ/СНІД та хвороб, 

що передаються статевим шляхом; раннього початку статевого життя 

молоді без належної поінформованості про контрацепцію та запобігання 

венеричним захворюваням. Це не повний, але вагомий список причин, 

що викликають ускладнення репродуктивного здоров‘я жінок і 

призводять до смертності від онкологічних захворювань репродуктивної 

системи. 

У 2002 р. підтримано ряд проектів, спрямованих на виховання 

особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб життя, інформування 

молоді про важливість контрацепції та запобігання хворобам, що 

передаються статевим шляхом. Також фінансовано акції на поширення 

знань щодо можливостей попередження передракових та ракових 

захворювань жіночої статевої системи. 

За підтримки програми проводилась Всеукраїнська освітня кампанія 

"Знання перемагає рак", що мала на меті не лише інформування жінок 

про необхідність проведення ранньої діагностики, але й збір благодійних 

внесків на придбання діагностичного обладнання для центрального 

онкологічного диспансеру. Кампанія сприяла також лобіюванню прав 

жінок щодо забезпечення висококваліфікованою діагностикою, 

лікуванням та післяопераційною реабілітацією на сучасному рівні. 



Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 7 945 

м. Київ 1 $ 5 778 

Одеська обл. 1 $ 7 500 

Полтавська обл. 1 $ 5 778 

Тернопільська обл. 1 $ 5 000 

Всеукраїнські проекти 1 $ 8 000 

Разом: 6 $ 40 001 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Українська родина", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Репньовська Катерина Аркадіївна. 

Зміст проекту: Організація "Школи волонтерів" для навчання вчителів, 

вихователів та вихованців у трьох інтернатах м. Києва, Буча та Новоград-

Волинська з питань попередеження розповсюдження ВІЛ/СНІД/ЗПСШ, 

проведення для зазначеної аудиторії тренінгів за методикою "рівний-

рівному". Організація конкурсів малюнку до Дня боротьби зі СНІДом та 

брейн-рингів. 

Сума: $ 5 778  

Організація: Соціально-екологічне товариство "Молодь, довкілля, 

розвиток", м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Калакайло Ірина Юліанівна. 

Зміст проекту: Запровадження навчально-тренінгової програми з 

профілактики ВІЛ/СНІДу та ЗПСШ у ПТУ Тернопільської обл., 

проведення 2 навчально-методичних семінарів для працівників 25 ПТУ 

Тернопільської обл. з даної тематики та літньої волонтерської школи для 

учениць ПТУ за методикою "рівний-рівному". 

Сума: $ 5 000  

Організація: Кримська асоціація планування сім'ї, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Шевченко Олена Василівна. 

Зміст проекту: Підвищення рівня інформованості населення Криму з 

проблем профілактики і ранньої діагностики раку молочної залози. 

Сума: $ 7 945  

Організація: Громадська організація "Наші діти", м. Одеса. 

Керівник проекту: Пашко Інна Володимирівна. 

Зміст проекту: Підвищення рівня поінформованості про ВІЛ/СНІД та 



ЗПСШ й формування моделей безпечної статевої поведінки серед 

вихованців шкіл-інтернатів Одеської області. 

Сума: $ 7 500  

Організація: Благодійний недержавний фонд "Здоров'я жінки і 

планування сім'ї", м. Київ. 

Керівник проекту: Майструк Галина Павлівна. 

Зміст проекту: Проведення інформаційно-просвітницької роботи та 

кампанії "Жовтень — місяць знань про рак молочної залози", метою якої 

є інформування широкого загалу українських жінок про небезпеку 

захворювання на рак молочної залози, необхідність проведення ранньої 

діагностики, лобіювання прав жінок щодо забезпечення діагностики, 

лікування та реабілітації на сучасному рівні. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Полтавська міська дитячо-юнацька організація "КРОК", 

м. Полтава. 

Керівник проекту: Іваніна Олександр Васильович. 

Зміст проекту: Організація роботи мобільного консультаційного пункту 

з питань репродуктивного здоров"я для вихованців шкіл-інтернатів та 

учнів ПТУ, а також для надання методичної допомоги педагогічним і 

соціальним працівникам районів Полтавської області; проведення 

осінньої школи для волонтерів з метою формування фокус-групи під час 

проведення наметових таборувань для вихованців шкіл-інтернатів за 

схемами "діти+дорослі" та "діти для дітей". 

Сума: $ 5 778  

 

 

Напрям "Розвиток інформаційних мереж" 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 22 846 

Частка у загальній сумі грантів: 0,37 % 

В рамках конкурсу "Адміністрування інформаційної мережі українських 

неурядових організацій, що займаються жіночими та ґендерними 

питаннями ", підтримано 3 проекти, мета яких – упорядкування 

інформації про існуючі на Україні жіночі та ґендерні бібліотеки, ресурси, 

інформаційні центри тощо та формування єдиної інформаційної мережі 

українських НДО, що займаються жіночими та ґендерними питаннями.  

За підтримки програми створено Український Жіночий Портал 

(http://portal.uwf.kiev.ua). Це спеціалізований Інтернет сайт, присвячений 

питанням розвитку та інформаційного забезпечення мережі українських 

http://portal.uwf.kiev.ua/


жіночих громадських організацій і жіночого руху в Україні. Портал став 

частиною інформаційної східноєвропейської мережі. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 4 $ 22 846 

Разом: 4 $ 22 846 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Видання спеціального числа журналу "Відкритий світ", 

присвяченого розвиткові Жіночих програм МФВ. 

Сума: $ 3 346  

Організація: Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних 

питань жіноцтва, м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Гаращенко Олена Миколаївна. 

Зміст проекту: Cтворення бібліографічної бази даних з описами 

анотацій інформаційних джерел на всеукраїнському рівні. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Український жіночий фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Безсонова Людмила Дмитрівна. 

Зміст проекту: Аналіз, упорядкування і розповсюдження через 

електронні та друковані засоби інформації про жіночий рух в Україні і за 

кордоном, зокрема: база даних українських жіночих НУО, результати 

досліджень їх стану і перспектив розвитку, огляд правових документів з 

питань гендерної рівності, база даних видань з гендерної проблематики, 

огляд інтернет ресурсів для жіночих НУО, тощо. 

Сума: $ 12 000  

Організація: Міжнародний жіночий правозахисний центр "ЛаСтрада – 

Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Шваб Інна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Створення бази даних аналізу конкретних випадків 

торгівлі жінками із зазначенням інформації консультантів, юристів, і 

аналітиків з конкретними порадами та розміщення лінку бази на сайті 

Інформаційного порталу для жіночих НУО; проведення установчого 

семінару для ознайомлення з проектом. 

Сума: $ 2 500  

 



 

Підтримка закордонних подорожей 

Кількість проектів: 32  

Сума: $ 31 528 

Частка у загальній сумі грантів: 0,51 % 

Вільний доступ до міжнародних ресурсів має особливе значення для 

поінформованості та приєднання до міжнародного жіночого руху, а 

також прийняття безпосередньої участі у важливих рішеннях на 

міжнародному рівні. Тому однією із основних цілей напряму є 

представлення інтересів жінок України на міжнародному рівні для 

залучення кращого міжнародного досвіду в процесі вдосконалення 

українських регулятивних механізмів та підвищення якості життя згідно 

з міжнародними (зокрема, Європейськими) стандартами. 

Однією з найвизначніших подій Міжнародного Жіночого Руху 2002 року 

став 9-й Міжнародний форум з жіночих прав у розвитку (3-6 жовтня, м. 

Гвадалахара, Мексика), що прирівнюється до ряду доленосних 

міжнародних жіночих конференцій, як-то "Пекін+5" та інші. На Форумі 

порушувалися питання солідарності жінок у боротьбі за свої права, 

впровадження гендерного мейнстрімінгу в політичних та законодавчих 

документах, забезпечення рівного представництва жінок у процесі 

прийняття рішень, подолання жіночої бідності через можливість рівного 

доступу до розбудови економіки, посилення уваги до репродуктивного 

здоров‘я жінок тощо. Програмою підтримано участь у Форумі семи 

учасниць з України. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 1 $ 1 081 

м. Київ 4 $ 3 600 

Всеукраїнські проекти 27 $ 26 035 

Разом: 32 $ 31 528 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Донецька обласна ліга ділових і професійних жінок, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Горова Людмила Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у роботі координаційного комітету з міжнародної 



медіа-акції "16 днів проти гендерного насильства". 

Сума: $ 570  

Організація: Львівський відділ Союзу українок, м. Львів. 

Керівник проекту: Білик Зоряна Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь у роботі 46 сесії ООН з питань статусу жінок. 

Сума: $ 788  

Організація: Благодійний недержавний фонд "Здоров'я жінки і 

планування сім'ї", м. Київ. 

Керівник проекту: Майструк Галина Павлівна. 

Зміст проекту: Участь у III Європейській конференції, присвяченій 

психосоціальним та медичним проблемам раку молочної залози. 

Барселона (Іспанія), 19 – 23 березня 2002 року. 

Сума: $ 1 626  

Організація: Центр гендерних студій, м. Київ. 

Керівник проекту: Чепелик Оксана Вікторівна. 

Зміст проекту: Участь у 24 Міжнародному фестивалі фільмів, Кретей, 

Франція. 

Сума: $ 650  

Організація: Львівська міська громадська організація "Генерація – 

Плюс", м. Львів. 

Керівник проекту: Кіянка Ірина Богданівна. 

Зміст проекту: Участь у Міжнародній жіночій конференції "Жінка і 

політика", Хорватія, Дубровнік, 16 – 18 травня, 2002. 

Сума: $ 720  

Організація: Українська асоціація професійних психологів, м. Київ. 

Керівник проекту: Кульбачка Тетяна Вікторівна. 

Зміст проекту: Участь у Міжнародному конгресі "Жінки, робота, 

здоров’я", Швеція, Стокгольм, 2 – 5 червня 2002. 

Сума: $ 630  

Організація: Міжнародний жіночий правозахисний центр "ЛаСтрада – 

Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Левченко Катерина Борисівна. 

Зміст проекту: Участь у п’ятій Європейській конференції "Гендерна 

рівність: основне питання у суспільстві, що змінюється", Македонія, 

Скоп'є, 20 – 21 червня 2002. 

Сума: $ 852  

Організація: Міжнародний жіночий правозахисний центр "ЛаСтрада – 

Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Савич Лілія Леонтіївна. 



Зміст проекту: Участь у четвертій літній школі для жінок — лідерів 

НУО Південно-Східної Європи, Греція, Салоніки, 19 – 31 травня 2002. 

Сума: $ 777  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у стажуванні керівника НДО у центрі денних 

послуг для розумово відсталих жінок у Британії, Норфолк, червень 2002. 

Сума: $ 1 130  

Організація: Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Герасименко Ганна В’ячеславівна. 

Зміст проекту: Участь у конференції Міжнародної асоціації економіки 

фемінізму, США, м. Лос-Анджелес, 12 – 14 липня 2002. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Волченкова Галина Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі для організаторів тижня освіти 

дорослих – 2002 у Федеральних округах Росії та регіонах України. Росія, 

Санкт-Петебург, 6 – 9 червня 2002. 

Сума: $ 258  

Організація: Харківська міська жіноча громадська організація "Надія", 

м. Харків. 

Керівник проекту: Ковтун Ольга Юріївна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "16 днів проти насильства над 

жінками", Угорщина, Будапешт, 24 – 28 липня 2002. 

Сума: $ 400  

Організація: Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у IX Міжнародному форумі з прав жінок в 

розвитку, Мексика, Гвадалахара, 3 – 6 жовтня 2002. 

Сума: $ 1 860  

Організація: Ліга жінок-виборців України "50/50", м. Київ. 

Керівник проекту: Кобелянська Лариса. 

Зміст проекту: Участь у IX Міжнародному форумі з прав жінок у 

розвитку, Mексика, Гвадалахара, 3 – 6 жовтня 2002. 

Сума: $ 1 860  



Організація: Харківський центр жіночих досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Руднєва Олександра Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у IX Міжнародному форумі з прав жінок у 

розвитку, Мексика, Гвадалахара, 3 – 6 жовтня 2002. 

Сума: $ 1 295  

Організація: Харківський центр жіночих досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Кочемировська Олена Олексіївна. 

Зміст проекту: Участь у IX Міжнародному форумі з прав жінок у 

розвитку, Мексика, Гвадалахара, 3 – 6 жовтня 2002. 

Сума: $ 1 845  

Організація: Донецька обласна ліга ділових і професійних жінок, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Горова Людмила Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у IX Міжнародному форумі з прав жінки у 

розвитку, Мексика, Гвадалахара, 3 – 6 жовтня 2002. 

Сума: $ 1 841  

Організація: Одеський науковий центр жіночих досліджень, м. Одеса. 

Керівник проекту: Смоляр Людмила Олексіївна. 

Зміст проекту: Участь в Міжнародній конференції "Регіон, нація, 

гендер", Австрія, Відень, 28 липня - 2 серпня 2002. 

Сума: $ 1 272  

Організація: Київський науково-освітній гендерний центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Кутова Наталія Андріївна. 

Зміст проекту: Участь у VIII Міжнародному міждисциплінарному 

конгресі жінок, Уганда, Кампала, 21 – 26 липня 2002. 

Сума: $ 1 150  

Організація: Асоціація "Вибір", м. Львів. 

Керівник проекту: Сидоренко Ольга Яремівна. 

Зміст проекту: Участь у Всесвітній Конференції Міжнародної жіночої 

Організації Zonta International з метою поглиблення співпраці з 

міжнародним жіночим рухом, Швеція, Гетеборг, 28 червня - 4 липня 

2002. 

Сума: $ 410  

Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцева Олена Валеріївна. 

Зміст проекту: Участь у IX Міжнародному форумі з прав жінок у 

розвитку, Мексика, Гвадалахара, 3 – 6 жовтня 2002. 

Сума: $ 1 295  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Сплата реєстраційного внеску для участі у 9 

Міжнародному Форумі з жіночих прав у розвитку представниць 

українських жіночих НДО. 

Сума: $ 1 280  

Організація: Ліга жінок-виборців України "50/50", м. Київ. 

Керівник проекту: Мельник Тамара Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь в школі "Гендерна експертиза та політика", Росія, 

Казань, 1 - 11 серпня 2002. 

Сума: $ 700  

Організація: Жіночий інформаційно-координаційний центр, 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Войніч Ганна Матвіївна. 

Зміст проекту: Участь у IX Міжнародному форумі з жіночих прав та 

розвитку, Мексика, Гвадалахара, 3 – 6 жовтня 2002. 

Сума: $ 2 050  

Організація: Громадська організація жіночий центр "Спадщина", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Дацюк Галина Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у заключному семінарі-тренінгу з Міжнародного 

проекту "Усна жіноча історія", Ісик-Куль, 12 – 14 серпня 2002. 

Сума: $ 756  

Організація: Асоціація сприяння жіночому підприємництву, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Почекутова Аліна Олегівна. 

Зміст проекту: Участь у Другому форумі жінок-підприємниць для 

налагоджування контактів, виконання спільних програм з іншими 

жіночими бізнес-асоціаціями, Швейцарія, Женева, березень 2003. 

Сума: $ 700  

Організація: Київський інститут гендерних досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Дерев'янко Людмила. 

Зміст проекту: Участь у стажуванні з питань профілактики ВІЛ-інфекції 

серед жінок репродуктивного віку, Ізраїль, Тель-Авів, 7 жовтня - 20 

грудня 2002. 

Сума: $ 574  

Організація: Кредитна спілка "Хосен", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Ілько Оксана Василівна. 

Зміст проекту: Участь у саміті Мікрокредитування +5, США, Нью-Йорк, 

10 – 13 листопада 2002. 

Сума: $ 1 081  



Організація: Український жіночий фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Грива Лідія Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Розбудова інформаційних та 

документаційних центрів", Хорватія, Загреб, 25 – 26 жовтня 2002. 

Сума: $ 843  

Організація: Благодійний недержавний фонд "Здоров'я жінки і 

планування сім'ї", м. Київ. 

Керівник проекту: Строяновська Олена Василівна. 

Зміст проекту: Участь у Європейському тренінговому курсі з адвокації 

(захисту прав хворих на рак молочної залози), Італія, Мілан, 23 – 24 

листопада 2002. 

Сума: $ 570  

Організація: Асоціація "Жінки в аграрній освіті", м. Київ. 

Керівник проекту: Стахневич Валентина Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у VI симпозіумі "Гендер — від витрат до 

прибутків", Німеччина, Кіль, 15 – 17 листопада 2002. 

Сума: $ 560  

Організація: Київський науково-освітній гендерний центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Лебединська Ірина Вадимівна. 

Зміст проекту: Участь у роботі міжнародної конференції "Світ для 

жінок, жінки для світу", Білорусь, Мінськ, 29 – 30 листопада 2002. 

Сума: $ 185  

 

 

Проекти мережевої жіночої програми 

Кількість проектів: 6  

Сума: $ 95 705 

Частка у загальній сумі грантів: 1,55 % 

Мережеві проекти виконуються спільно з кількома національними 

фондами Сороса. Програма "Жінка в суспільстві" брала участь у 

проектах: 

 "Усні історії" (видано книгу "Усна жіноча історія. Повернення" 

українською і російською мовами);  

 "Ґендерна політика і ЗМІ" (документальний фільм "Влада – 

жіночого роду" увійшов до Ґендерної колекції фільмів, створеної в 

межах проекту);  

 "Уповноважена освіта" (координується Інформаційно-

консультаційним жіночим центром у Києві; українські фахівці 



проводили тренінги для слухачів і слухачок Індонезії, Бірми, 

Таїланду, Афганістану та Молдови);  

 16 днів проти насилля" (висвітлення діяльності кризових центрів 

Харківщини та притулків для постраждалих від насилля жінок, 

проведено цикл радіопередач у регіональному ефірі про боротьбу з 

насиллям). 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 4 $ 84 225 

Всеукраїнські проекти 2 $ 11 480 

Разом: 6 $ 95 705 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Суслова Олена Іванівна. 

Зміст проекту: Розвиток і зміцнення міжнародної мережі уповноваженої 

освіти, створення нових моделей впровадження ґендерної справедливості 

за допомогою нових форм гендерної педагогіки. 

Сума: $ 50 000  

Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Суслова Олена Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення тренінгу з Уповноваженої Освіти у 

Тайланді. 

Сума: $ 5 151  

Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Суслова Олена Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення тренінгу з Уповноваженої Освіти в Індонезії. 

Сума: $ 7 074  

Організація: Громадська організація жіночий центр "Спадщина", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Дацюк Галина Іванівна. 

Зміст проекту: Збір та дослідження усних історій сільських жінок 

України віком 70 – 75 років, що були свідками кризових суспільно-

політичних процесів радянського та перехідного періодів, а також 

проведення інтерв"ю з 20 жінками та видання книги "Усні жіночі 

історії". 

Сума: $ 3 502  



Організація: Український освітній центр реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Мовчан Ірина Володимирівна. 

Зміст проекту: Висвітлення гендерної тематики у публіцистичній 

телевізійній програмі на тему "Українська жінка і політика" та її 

представлення у мас-медійній колекції Жіночої Мережевої Програми; 

сприяння показу гендерної колекції мережевого проекту в Україні. 

Сума: $ 7 978  

Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Суслова Олена Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення додаткового тренінга для тренерів з країн 

Південно-Східної Азії та тренінга з підвищення кваліфікації 8 – 9 січня 

2003 року для української тренерської команди і учасниць з Молдови. 

Сума: $ 22 000  

 

 

Переклад зарубіжної літератури українською 

мовою з ґендерної тематики 

Кількість проектів: 8  

Сума: $ 34 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,55 % 

Цей конкурс проведено у зв’язку з браком інформації і поверховістю 

проникнення в ґендерну тематику, нездатністю бачити її в широкому 

контексті культури та соціальності, психології та філософії. Його мета — 

поширити в українському суспільстві ідеї ґендерної рівності через 

видання українською мовою актуальних праць зарубіжних авторів з 

ґендерних питань. 

Підтримані переклади допоможуть скласти уявлення про найновіші 

тенденції в сучасних ґендерних студіях та ознайомлять з модерними 

аналітичними методами і підходами, а також стануть в нагоді під час 

підготовки занять з ґендерної тематики. 

Серед інших книжок підтримано переклад глав "Жінка і здоров‘я". 

Книжка охоплює значно ширше коло питань, ніж дотеперішні видання з 

даної проблематики, оскільки тема не обмежується лише 

репродуктивними аспектами. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон Підтримано Сума 



проектів 

Всеукраїнські проекти 8 $ 34 000 

Разом: 8 $ 34 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Перeклад та видання книги "A Companion to Feminist 

Philosophy". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книги: Kimmel Michael S. The 

Gendered Society. 

Сума: $ 3 970  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книги: Riane Eisler. The Chalice and 

the Blade. Our History, our Future... 

Сума: $ 3 050  

Організація: Видавництво "Астролябія", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Слободянюк Людмила Михайлівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книги: Mitchell, Juliet. 

Psychoanalysis and Feminism: A Radical Reassessment of Freudian 

Psychoanalysis. 

Сума: $ 6 255  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книги: Goldman M., Hatch M. 

Woman & Health. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Благодійний фонд "Супутники соціальних програм 

"Висока Полиця"", м. Київ. 

Керівник проекту: Фінкельштейн Леонід Петрович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Lerner,Gerda, The Creation 



of Feminist Consciousness. From Middle Ages to Eighteen-seventy. 

Сума: $ 3 975  

Організація: Торговий дім "Лада-Вест", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Фінкельштейн Леонід Петрович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: "Gender Studies" (Збірка 

статей). 

Сума: $ 2 375  

Організація: Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Graff, Agnieszka Swiat bez 

Kobiet: plec v polskim zyciu publicznym. 

Сума: $ 2 375  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 5 629 

Частка у загальній сумі грантів: 0,09 % 

Програмою підтримано позаконкурсні проекти, не відповідають 

пріоритетам конкурсів, однак мають інноваційний підхід до вирішення 

тих чи інших значущих проблем українського суспільства. Так, за 

підтримки програми здійснено і опубліковано дослідження "Бути 

лесбійкою в Україні", що було презентовано у день відміни карного 

переслідування за гомосексуалізм. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 2 $ 5 629 

Разом: 2 $ 5 629 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Інформаційно-освітній центр "Жіноча мережа", м. Київ. 

Керівник проекту: Гейдар Лайма Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення грунтовного дослідження й аналізу потреб 

лесбійського руху на Україні та видання інформаційних брошур з даної 



тематики. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадська організація "Інститут ліберального 

суспільства", м. Київ. 

Керівник проекту: Кисельова Оксана Олександрівна. 

Зміст проекту: Підготовка та проведення паралельної секції 

"Формування європейської екологічної політики на засадах гендерного 

сталого розвитку" за участі 15 жінок — лідерів НУО України на П'ятій 

пан-європейській конференції "Довкілля для Європи" (травень 2003, 

Київ). Організація та проведення підготовчого національного семінару 

для потенційних учасниць конференції. 

Сума: $ 3 629  

 

 

Програма "Засоби масової інформації" 

Кількість проектів: 74  

Сума: $ 757 962 

Частка у загальній сумі грантів: 12,31 % 

Програма "Засоби масової інформації" діє в МФВ з 1993 року. У 1993-94 рр. 

завдяки діяльності Програми в Україні розвинулись перші недержавні засоби 

масової інформації, інформаційні агенції. У 2001-2002 роках стратегія дій 

Програми "ЗМІ" була переорієнтована та зосереджена на розв’язанні 

специфічних завдань, пов’язаних із виборами до парламенту. Особливості 

національної передвиборної кампанії проявили себе у дисбалансі подачі 

інформації виборцям, що перешкоджало громадянам приймати зважене та 

усвідомлене рішення. Канали передачі інформації контролювались в 

абсолютній більшості не суспільством, а державою та групами інтересів, і 

служили інструментом маніпулювання громадською думкою. Медіа працювали 

у рамках проектів політичного впливу і, фактично, не дотримувались 

демократичних стандартів журналістики.  

Стратегія МФВ "Медіа та вибори" напередодні виборів до парламенту стала 

стратегією неупередженої інформаційної кампанії та розвитку інституту 

відкритих дебатів різних політичних сил, що українські медіа не були здатні 

забезпечити самотужки.  

МФВ першим звернув на це увагу, і спільними зусиллями громадського 

сектору України та міжнародних структур вдалось створити прецеденти 

громадського тиску, коли ЗМІ змушені були допустити дискусійно-дебатні 



форми прямого спілкування політиків з виборцями, зокрема й тих політиків, 

які на початку виборчої кампанії мали мінімальні шанси доступу до медіа. 

Водночас, МФВ також розглядав передвиборчу стратегію програми як шанс 

для більш чіткого формулювання довготермінових потреб медіа середовища, 

зокрема, щодо покращення законодавчого забезпечення функціонування 

медійної сфери. 

Після виборів до парламенту Програма "ЗМІ" сприяла налагодженню 

координації діяльності НДО й експертів та співпраці з парламентом в 

інформаційній сфері. Було сформовано коаліцію громадських організацій, 

медіа-експертів – Громадську Раду з питань свободи слова та інформації. 

Громадська рада працювала у формі постійнодіючого форуму НДО й експертів, 

що працюють у сфері ЗМІ, на якому здійснюється обмін думками та 

виробляється узгоджена позиція щодо розробки та прийняття обгрунтованих 

законодавчих рішень у сфері діяльності ЗМІ, реалізації принципів свободи 

слова та права на інформацію. Громадська Рада спрямувала свою діяльність у 

бік роботи над конкретними проектами законодавчих актів, а також на 

підтримку консолідованих зусиль професійного середовища журналістських 

організацій, медіа-асоціацій, інших НДО та експертів у напрямі проведення 

громадського обговорення проектів законодавчих рішень у сфері медіа, участі 

в їх розробці й прийнятті, здійснення їх громадської експертизи. Окремими 

результатами діяльності стали участь в організації та проведенні 

парламентських слухань з питань свободи слова та цензури в грудні 2002 року, 

розробці проектів постанови та закону за результатами слухань. 

2002 року МФВ також підтримав створення журналістських та медіа асоціацій, 

що сприяють професійному згуртуванню журналістів, впровадженню системи 

дієвих механізмів саморегуляції журналістського середовища, 

використовуючи, насамперед, західний досвід. Зокрема, Програмою було 

підтримано юридичне забезпечення організації першої незалежної профспілки 

працівників ЗМІ. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 2 $ 31 180 

Запорізька обл. 1 $ 5 540 

Кіровоградська обл. 1 $ 13 662 

Львівська обл. 2 $ 11 992 

м. Київ 6 $ 42 502 

Полтавська обл. 1 $ 14 625 

Всеукраїнські проекти 61 $ 638 461 



Разом: 74 $ 757 962 

 

 

Грантові проекти 

Кількість проектів: 61  

Сума: $ 643 546 

Частка у загальній сумі грантів: 10,45 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 2 $ 31 180 

Запорізька обл. 1 $ 5 540 

Кіровоградська обл. 1 $ 13 662 

Львівська обл. 2 $ 11 992 

м. Київ 5 $ 41 034 

Полтавська обл. 1 $ 14 625 

Всеукраїнські проекти 49 $ 525 513 

Разом: 61 $ 643 546 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Незалежна асоціація телемовників 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Горбань Юрій Олександрович. 

Зміст проекту: Створення та трансляція на каналі СТБ серії програм-

дебатів за участі представників різних політичних сил. 

Сума: $ 49 000  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Губська Вікторія Петрівна. 

Зміст проекту: Забезпечення поширення інформації про хід виборів 

2002 року до Верховної Ради України серед провідних польських видань. 

Сума: $ 2 933  

Організація: Український освітній центр реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Коломиєць Марта Анатоліївна. 

Зміст проекту: Створення серії програм "Вірно вибирає той, хто знає" та 

їх розповсюдження на регіональних телеканалах. 

Сума: $ 8 221  



Організація: Громадська організація "Українська асоціація захисту прав 

інтелектуальної власності", м. Київ. 

Керівник проекту: Куляс Ігор Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка створення телевізійного марафону "Ніч 

виборів" на "Новому каналі". 

Сума: $ 9 594  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Лігачова-Чернолуцька Наталія Львівна. 

Зміст проекту: Створення та підтримка впродовж семи місяців 

англомовної версії сайту "Телекритика". 

Сума: $ 4 000  

Організація: Громадська організація "Громадський проект "Українське 

демократичне коло"", м. Київ. 

Керівник проекту: Макєєв Сергій Олексійович. 

Зміст проекту: Збір та опрацювання інформації про передвиборчі 

програми партій та блоків, їх порівняльний аналіз; видання брошури. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Секретаріат Коаліції громадських організацій України 

"Свобода вибору", м. Київ. 

Керівник проекту: Сікора Іван Веніамінович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу фінансування виборчої 

кампанії політичними партіями у ЗМІ. 

Сума: $ 8 560  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Макаренко Олександр Вадимович. 

Зміст проекту: Інформування громадськості країн СНД про перебіг 

виборів в Україні шляхом проведення тренінгу для тележурналістів з 

країн СНД "Висвітлення передвиборчої кампанії та виборів на ТБ". 

Сума: $ 13 338  

Організація: Центр рейтингових досліджень "Еліт-Профі", м. Київ. 

Керівник проекту: Стус Дмитро Васильович. 

Зміст проекту: Проведення двічі на місяць засідань прес-клубу 

книжкових новинок "Відкрита книга", розміщення матеріалів засідань на 

веб-сторінці клубу. 

Сума: $ 7 553  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Квурт Костянтин Семенович. 

Зміст проекту: Забезпечення приїзду журналістів з 9 країн СНД до 

України для висвітлення парламентських виборів 2002 року. 

Сума: $ 7 720  



Організація: Благодійний фонд "Сприяння розвитку телебачення 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Таукач Ольга Георгіївна. 

Зміст проекту: Проведення дебатів на каналі УТ-1 ТРК "Гравіс" за 

участі представників різних політичних сил під час виборчої кампанії 

2002 року. 

Сума: $ 27 659  

Організація: Центр незалежних політичних дослідників і журналістів, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Притула Володимир Євгенович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу кримських ЗМІ (дев‘яти 

друкованих періодичних видань та двох телеканалів). 

Сума: $ 10 855  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Макаренко Олександр Вадимович. 

Зміст проекту: Підтримка проведення польсько-української конференції 

"Регіональні ЗМІ. Нові тенденції на ринку" за участі 12 польських 

експертів і журналістів та 20 українських працівників радіо, газет та 

телебачення, які представляють різні регіони України. 

Сума: $ 5 600  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Сабрі Юлія Вікторівна. 

Зміст проекту: Постійний моніторинг стану свободи слова, надання 

безкоштовних, регулярних юридичних консультацій для журналістів, 

здійснення виїзних сесій у регіони, регулярне оновлення веб-сторінки 

Інституту масової інформації. 

Сума: $ 14 810  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєв Леонід Степанович. 

Зміст проекту: Організаційний супровід подання заяви до 

Європейського суду з прав людини (м. Страсбург) щодо юридичного 

захисту радіостанції "Континент". 

Сума: $ 3 700  

Організація: Громадська організація "Медіа-Ліга", м. Кременчук. 

Керівник проекту: Животовський Олег Якович. 

Зміст проекту: Ознайомлення зі стандартами менеджменту італійської 

телевізійної компанії українських журналістів. 

Сума: $ 1 407  

Організація: Закарпатське обласне відділення Комітету виборців 

України, м. Ужгород. 



Керівник проекту: Лівінський Олекса Васильович. 

Зміст проекту: Спостереження за виборами та підтримка висвітлення 

виборчої кампанії у Словаччині в українських ЗМІ українськими 

журналістами. 

Сума: $ 2 750  

Організація: Кіровоградська асоціація "Громадські ініціативи", 

м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Пташкіна Ніна Олексіївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності моніторингового центру свободи 

слова у Кіровограді, надання юридичних консультацій журналістам, 

проведення семінарів з юридично-правової просвіти для журналістів. 

Сума: $ 13 662  

Організація: Громадська організація "Інститут політики", м. Київ. 

Керівник проекту: Горбач Володимир Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення аналітичного дослідження інформаційного 

простору в регіонах України та видання інформаційно-аналітичного 

посібника "Регіональна Україна". 

Сума: $ 30 000  

Організація: Незалежна асоціація телерадіомовників, м. Київ. 

Керівник проекту: Лебедєва Тетяна Яківна. 

Зміст проекту: Проведення експертизи та обговорення нормативних 

актів Національної ради з телебачення та радіомовлення, проведення 

громадських слухань за результатами експертизи. 

Сума: $ 11 170  

Організація: Українська асоціація видавців періодичної преси, м. Київ. 

Керівник проекту: Молодецька Лідія Олександрівна. 

Зміст проекту: Експертиза українського законодавства щодо 

можливостей його застосування до роздержавлення друкованих ЗМІ в 

Україні, проведення семінару, видання брошури, розробка проекту 

закону про роздержавлення ЗМІ, проведення громадських слухань. 

Сума: $ 9 930  

Організація: Полтавський обласний медіа-клуб, м. Полтава. 

Керівник проекту: Калашник Людмила Дмитрівна. 

Зміст проекту: Створення інформаційно-консультативного центру для 

журналістів при медіа-клубі, проведення обласного конкурсу на 

найкраще висвітлення в ЗМІ теми захисту свободи слова та прав людини, 

проведення семінарів, конференцій, видання електронного бюлетеню 

щодо стану свободи слова на Полтавщині. 

Сума: $ 14 625  



Організація: Благодійна організація "Митець", м. Київ. 

Керівник проекту: Казаневський Володимир Адольфович. 

Зміст проекту: Проведення семінару на тему "Становлення та розвиток 

професійного об’єднання карикатуристів ЗМІ України" за участі 30 

провідних українських карикатуристів з усіх регіонів України. 

Сума: $ 4 036  

Організація: Незалежна асоціація телерадіомовників, м. Київ. 

Керівник проекту: Лебедєва Тетяна Яківна. 

Зміст проекту: Розбудова та становлення Незалежної асоціації 

телерадіомовників шляхом активізації діяльності місцевих осередків, 

проведення трьох виїзних заходів в регіонах, зокрема круглих столів з 

організації кампаній та лобіювання на місцевому рівні щодо питань 

свободи слова та професійної діяльності ТРК. 

Сума: $ 9 860  

Організація: Громадська організація "Суспільно-аналітичний рух 

"Група громадян", м. Київ. 

Керівник проекту: Миронов Олексій Євгенович. 

Зміст проекту: Актуалізація багатостороннього діалогу між 

представниками влади, політичної еліти, громадськими організаціями 

шляхом підтримки діяльності інтернет-видання "Обком". 

Сума: $ 14 917  

Організація: Чернівецька міська громадська організація "Центр 

інформаційно-аналітичних досліджень", м. Чернівці. 

Керівник проекту: Забродський Василь Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка створення циклу телерадіопрограм 

"Трикутник", присвяченого діалогу між владою, суспільством та ЗМІ. 

Сума: $ 4 790  

Організація: Інститут економіко-соціальних проблем "Республіка", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Чемерис Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Створення 30-хвилинного документального фільму 

"Обличчя протесту" про події кінця 2000 — початку 2001 років в 

Україні. 

Сума: $ 11 195  

Організація: Аналітично-дослідницький центр "АНОД", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Дослідження інформаційної активності та поліпшення 

діяльності прес-служб органів державного управління, зміцнення 

інформаційної співпраці "держава — суспільство" (на рівні прес-служба 

— ЗМІ) на основі рекомендацій, вироблених шляхом дослідження. 

Сума: $ 8 100  



Організація: Громадська організація "Лабораторія соціального аналізу 

Ф–4", м. Київ. 

Керівник проекту: Лапін Євген Васильович. 

Зміст проекту: Створення та підтримка в реальному часі бази даних з 

інформацією про діяльність політичних сил у Верховній Раді, моніторинг 

виконання передвиборних обіцянок та донесення результатів до 

суспільства. 

Сума: $ 12 227  

Організація: Громадська організація "Українська асоціація захисту прав 

інтелектуальної власності", м. Київ. 

Керівник проекту: Ткаченко Олександр Владіславович. 

Зміст проекту: Створення документального фільму "1991. 

Незалежність" з документального циклу "Новітня історія України". 

Сума: $ 14 950  

Організація: Українська асоціація видавців періодичної преси, м. Київ. 

Керівник проекту: Молодецька Лідія Олександрівна. 

Зміст проекту: Створення і розміщення 8-сторінкової спеціалізованої 

вкладинки "Громадянин і влада" накладом до 400 000 примірників у 20 

регіональних газетах України. 

Сума: $ 14 643  

Організація: Суспільно-гуманітарний консорціум "Генеза", м. Львів. 

Керівник проекту: Юраш Діана Іванівна. 

Зміст проекту: Формування та адміністрування інтернет-версії бази 

даних з інформацією щодо владних структур, спеціальна телепрограма 

на місцевому телебаченні, створення радіопрограми. 

Сума: $ 10 592  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Губська Вікторія Петрівна. 

Зміст проекту: Створення можливості для групи представників 

українських ЗМІ та громадських організацій взяти участь у заході 

"Україна на шляху до зрілої національної державності — круглий стіл 

ІІІ: Україна і Євроатлантична спільнота", 8 – 9 жовтня 2002, Вашингтон, 

США. 

Сума: $ 9 498  

Організація: Інформаційно-ресурсний центр "Реформування земельних 

відносин в Україні", м. Київ. 

Керівник проекту: Корчакова Наталія Валеріївна. 

Зміст проекту: Проведення конкурсу журналістських публікацій на тему 

земельної реформи "Моя Земля" з метою підвищення компетентності 

журналістів у сфері аграрної реформи, інформування їх про обов’язки 



державних органів щодо надання інформації. 

Сума: $ 10 810  

Організація: Запорізьке обласне громадське об'єднання "Демократичні 

ініціативи – 2002", м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Хохлов Денис В’ячеславович. 

Зміст проекту: Відкриття громадської приймальні, створення 

спеціалізованих радіо програм щодо екологічної ситуації у Запорізькому 

регіоні, виготовлення радіопрограм та їх вихід в ефір на радіо "Великий 

Луг". 

Сума: $ 5 540  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєв Леонід Степанович. 

Зміст проекту: Правове забезпечення потерпілої сторони у справі Г. 

Гонгадзе: подання позову в Європейський Суд з прав людини та ведення 

справи спільно з міжнародною організацією "Репортери без кордонів". 

Сума: $ 12 380  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Лігачова-Чернолуцька Наталія Львівна. 

Зміст проекту: Моніторинг суспільно-політичних телевізійних програм, 

вироблення методики визначення маніпулятивних прийомів, що 

застосовуються у телепрограмах, їх типологізація, а також розробка 

пропозицій з методології виробництва таких програм. 

Сума: $ 6 900  

Організація: Благодійний фонд "Академія української преси", м. Київ. 

Керівник проекту: Джига Тетяна Василівна. 

Зміст проекту: Аналіз політичної телевізійної реклами під час виборчої 

кампанії 2002, створення дослідження про вплив ЗМІ на аудиторію. 

Сума: $ 2 700  

Організація: Громадська організація "Інформаційний прес-центр", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Почтарь Геннадій Михайлович. 

Зміст проекту: Продовження діяльності інформаційного прес-центру 

для журналістів, ведення повнотекстової бази публікацій, обладнання 

інтернет-центру для журналістів. 

Сума: $ 14 869  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєв Леонід Степанович. 

Зміст проекту: Розвиток англомовної версії веб-сайту Інституту масової 

інформації, його підтримка впродовж шести місяців. 

Сума: $ 4 910  



Організація: Громадська організація "Твоє життя", м. Київ. 

Керівник проекту: Науменко Станіслав Григорович. 

Зміст проекту: Проведення інформаційної кампанії щодо актуальних 

для гейської спільноти в Україні питань, видання та поширення часопису 

"Твоє життя". 

Сума: $ 8 586  

Організація: Благодійний фонд "Академія української преси", м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Проведення дослідження теоретичних та практичних 

засад моніторингової діяльності ЗМІ в Україні, створення відкритої 

загальнозрозумілої наукової методики проведення моніторингів 

діяльності медіа в Україні. 

Сума: $ 5 100  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєв Леонід Степанович. 

Зміст проекту: Проведення семінару-тренінгу щодо ситуативних 

випадків, аналіз на прикладі кількох ЗМІ, відстеження резонансних справ 

— зникнення Г. Гонгадзе, вбивство І. Александрова, спроба ув’язнення 

О. Ляшка. (тренер — Р. Менар, голова "Репортерів без кордонів"). 

Сума: $ 5 900  

Організація: Благодійна організація "Митець", м. Київ. 

Керівник проекту: Казаневський Володимир Адольфович. 

Зміст проекту: Забезпечення участі представника Всесвітньої організації 

із захисту прав карикатуристів у семінарі українських карикатуристів 

"Становлення професійного об'єднання карикатуристів ЗМІ України". 

Сума: $ 1 524  

Організація: Асоціація "Спільний простір", м. Київ. 

Керівник проекту: Нестеряк Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Забезпечення постійного контролю за рівнем 

збалансованості ЗМІ шляхом проведення моніторингових досліджень 24 

регіональних газет у формі запитань читачів політичним лідерам та 

відповідей на сторінках видань. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Губська Вікторія Петрівна. 

Зміст проекту: Участь українських журналістів у спостереженні за 

виборами до Конгресу та перевиборами членів Сенату США 2002 року. 

Сума: $ 14 592  



Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Гажаман Василь Степанович. 

Зміст проекту: Забезпечення діалогу між представниками українських 

державних, політичних, наукових та громадських чинників і 

західноєвропейської "четвертої влади" за допомогою виготовлення та 

розповсюдження в іноземних ЗМІ сюжетів та програм, присвячених 

українському питанню. 

Сума: $ 11 702  

Організація: Благодійний фонд "Громадське радіо", м. Київ. 

Керівник проекту: Кривенко Олександр Анатолійович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності незалежної від влади, політиків та 

приватного капіталу радіомовної служби, що виготовляє та поширює 

якісний інформаційний продукт. 

Сума: $ 14 880  

Організація: Львівський центр соціального захисту та реабілітації 

інвалідів "Созарін", м. Львів. 

Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Десятиденне стажування українського журналіста у 

газеті "Кур'єр Щецінський" з метою поширення досвіду розвитку 

польської локальної преси в Україні. 

Сума: $ 1 400  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Гажаман Василь Степанович. 

Зміст проекту: Приїзд до України 20 журналістів з країн ЄС, організація 

їх зустрічей з політичними лідерами та творчою елітою. 

Сума: $ 2 766  

Організація: Благодійний фонд "Академія української преси", м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Поїздка 8 українських журналістів до Праги для 

висвітлення саміту НАТО. 

Сума: $ 7 200  

Організація: Благодійний фонд "Академія української преси", м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Проведення контент-аналізних досліджень, на основі 

яких зроблено звіт про стан новинних програм провідних каналів 

українського телебачення, в якому на сучасному науковому рівні 

досліджено проблеми вітчизняного телебачення. 

Сума: $ 10 335  



Організація: Україно-польський журналістський клуб "Без упереджень", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Солдатенко Ігор Валерійович. 

Зміст проекту: Винесення на широкий український загал кращих 

прикладів політичної сатири, опублікованих українськими медіа 

впродовж останнього року; проведення загальноукраїнського конкурсу 

політичної сатири "Золота ратиця". 

Сума: $ 14 800  

Організація: Закарпатська обласна громадська організація "Товариство 

громадського самозахисту", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Чижмарь Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності ромської національної редакції при 

Громадській ФМ радіостанції в Ужгороді. 

Сума: $ 21 440  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Макаренко Олександр Вадимович. 

Зміст проекту: Проведення школи новин для представників 

регіональних телерадіокомпаній. 

Сума: $ 20 100  

Організація: Лабораторія законодавчих ініціатив, м. Київ. 

Керівник проекту: Синьоокий Олександр Вікторович. 

Зміст проекту: Підготовка до друку, видання, розповсюдження та 

анонсування збірки "Міжнародні стандарти діяльності ЗМІ. Збірка 

публікацій міжнародної організації "Стаття 19". 

Сума: $ 5 185  

Організація: Громадська організація "Ліга економічних журналістів", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кириченко Олексій Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення журналістського розслідування загибелі 

керівника агенції "Українські новини" М. Коломійця. 

Сума: $ 12 492  

Організація: Благодійний фонд "Академія української преси", м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Проведення об’єктивного квантифікаційного аналізу 

новинних програм зарубіжних мовників, що ретранслюються в Україні, 

українських телерадіокомпаній; підготовка та публікація загального звіту 

із порівняльними висновками щодо рівня професійної підготовки та 

політичної заангажованості новинних програм українського 

радіомовлення. 

Сума: $ 11 120  



Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєв Леонід Степанович. 

Зміст проекту: Проведення конкурсу політичної карикатури на тему 

"Свобода та її межі" із залученням українських та зарубіжних 

карикатуристів, виставка робіт переможців у Французькому будинку 

преси. 

Сума: $ 9 980  

Організація: Українська асоціація видавців періодичної преси, м. Київ. 

Керівник проекту: Молодецька Лідія Олександрівна. 

Зміст проекту: Організація системи розповсюдження результатів 

дослідження читацької аудиторії газет України: друк та безкоштовне 

поширення друкованого звіту з результатами досліджень серед редакцій 

друкованих ЗМІ. 

Сума: $ 4 700  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович. 

Зміст проекту: Видання Ромської Всеукраїнської газети "Романі Яг" 

упродовж року. 

Сума: $ 9 740  

 

 

Операційні проекти 

Кількість проектів: 13  

Сума: $ 114 416 

Частка у загальній сумі грантів: 1,86 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 1 468 

Всеукраїнські проекти 12 $ 112 948 

Разом: 13 $ 114 416 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розміщення сторінки-вставки "31 березня" 

Всеукраїнського Громадського Моніторингового Комітету у 



регіональних друкованих ЗМІ. 

Сума: $ 20 019  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення триденного семінару з інформаційної 

безпеки та захисту інформації у комп’ютерних мережах для 

представників українських Інтернет-видань. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розміщення сторінки-вставки "31 березня" 

Всеукраїнського Громадського Моніторингового Комітету у газеті 

"Комсомольська правда в Україні". 

Сума: $ 11 469  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розміщення сторінки-вставки "31 березня" 

Всеукраїнського громадського моніторингового комітету в 25 регіонах 

України у регіональних ЗМІ. 

Сума: $ 8 070  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розміщення на телеканалі СТБ відеороликів із 

соціальною рекламою Форуму громадських організацій України. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розміщення роликів із соціальною рекламою Форуму 

громадських організацій в агентстві "Наше Радіо". 

Сума: $ 1 468  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Створення інформаційної кореспондентської мережі з 

метою інформаційного забезпечення ромських ЗМІ. 

Сума: $ 3 449  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Забезпечення підтримки координації зусиль НДО й 

експертів у сфері медіа через діяльність Громадської ради з питань 

свободи слова та інформації, налагодження співпраці з профільним 

Комітетом Верховної Ради України. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Налагодження механізмів юридично-правового, 

організаційного та методологічного забезпечення першого етапу 



становлення Незалежної профспілки працівників ЗМІ. 

Сума: $ 13 551  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Надання юридично-правової допомоги "Радіо 

Континент", юридичний супровід позовів. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Громадської Ради з питань 

свободи слова та інформації, залучення юридичної, експертної, 

організаційної допомоги проведенню парламентських слухань з питань 

свободи слова та цензури в Україні 4 грудня 2002. 

Сума: $ 24 726  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Ознайомлення українського населення з ромською 

проблематикою, зі становищем цього народу, вироблення позитивного 

іміджу ромів серед українського населення. 

Сума: $ 940  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Аналіз розвитку проектів "Громадське радіо" та 

радіослужби "Панорама". 

Сума: $ 2 724  

 

 

Правові програми 

Кількість проектів: 77  

Сума: $ 695 823 

Частка у загальній сумі грантів: 11,30 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 4 $ 39 642 

Донецька обл. 8 $ 70 234 

Житомирська обл. 1 $ 8 360 

Закарпатська обл. 3 $ 17 707 

Запорізька обл. 2 $ 9 459 

Івано-Франківська обл. 2 $ 16 998 



Київська обл. 1 $ 3 012 

Луганська обл. 2 $ 12 640 

м. Київ 10 $ 133 564 

Миколаївська обл. 2 $ 24 694 

Полтавська обл. 2 $ 14 230 

Рівненська обл. 1 $ 5 526 

Сумська обл. 1 $ 3 490 

Тернопільська обл. 2 $ 13 128 

Хмельницька обл. 1 $ 5 440 

Чернігівська обл. 4 $ 20 582 

Всеукраїнські проекти 31 $ 297 117 

Разом: 77 $ 695 823 

 

 

Програма "Сприяння судовій реформі в Україні" 

Кількість проектів: 22  

Сума: $ 273 062 

Частка у загальній сумі грантів: 4,44 % 

Мета програми "Сприяння судовій реформі в Україні" — сприяти 

реформуванню судової системи України, розвитку незалежного та 

дієвого суду, забезпеченню відкритості та неупередженості правосуддя в 

Україні, вдосконаленню механізмів судового захисту прав і свобод 

людини та громадянина.  

Процес реформування судової системи в Україні триває вже понад 10 

років. Основними досягненнями, безперечно, є закладення 

конституційних основ діяльності суду як незалежної та самостійної гілки 

влади в Україні, прийняття низки законодавчих актів, змін та доповнень 

до діючих нормативних актів, що спрямовані на регулювання як 

організаційних та процесуальних аспектів діяльності судів.  

Водночас, ще й досі залишаються невирішеними такі нагальні та 

необхідні для нормальної діяльності судових органів питання: 

інформаційного та матеріально-технічного забезпечення судів, системи 

професійної підготовки кандидатів на посаду суддів та підвищення 

кваліфікації суддів, спеціалізації судів, дисциплінарної відповідальності 

суддів, реформування судового процесу, діяльності органів суддівського 

самоврядування. 

Саме тому зусилля програми "Сприяння судовій реформі в Україні" 2002 

року зосереджено на таких пріоритетних напрямках як: 



 забезпечення реалізації принципу незалежності та 

неупередженості правосуддя через зміни в організації фінансового 

та матеріально-технічного забезпечення судів;  

 забезпечення судів та суддів нормативною та практичною 

інформацією;  

 сприяння в організації централізованого навчання та підвищення 

кваліфікації суддів;  

 розвиток та підвищення ролі суддівського самоврядування;  

 розробка пропозицій щодо внесення змін до процесуального 

законодавства з метою забезпечення виконання принципів 

змагальності та відкритості судового процесу. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 12 973 

Донецька обл. 2 $ 26 809 

Закарпатська обл. 1 $ 11 390 

Івано-Франківська обл. 1 $ 11 145 

Луганська обл. 1 $ 7 618 

м. Київ 2 $ 44 900 

Миколаївська обл. 1 $ 10 434 

Чернігівська обл. 1 $ 8 064 

Всеукраїнські проекти 12 $ 139 729 

Разом: 22 $ 273 062 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Поширення інформації про статус, правила, процедури 

та практику Європейського суду з прав людини шляхом видання 

журналу "Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. 

Коментарі". 

Сума: $ 20 000  

Організація: Громадська організація "Юридичний клуб", м. Київ. 

Керівник проекту: Сірий Микола Іванович. 

Зміст проекту: Розробка та оприлюднення законопроекту, який 

передбачає удосконалення процедури оскарження судових рішень. 

Сума: $ 7 292  



Організація: Закарпатська обласна громадська організація "Товариство 

громадського самозахисту", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Чижмарь Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Cтворення спеціалізованої навчально-тренінгової 

структури професійної підготовки кандидатів на посаду судді та 

підвищення кваліфікації суддів Закарпатської області, проведення серії 

спеціалізованих навчальних курсів для них. 

Сума: $ 11 390  

Організація: Центр експертиз "Альтернатива", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Кононенко Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Cтворення постійно діючого навчального центру для 

суддів Дніпропетровської області, вдосконалення механізму підбору 

кадрів для суду шляхом розробки програм навчальних курсів для 

кандидатів на посаду судді та програм підвищення кваліфікації суддів. 

Сума: $ 12 973  

Організація: Асоціація суддів Донецької області, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Агєєв Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Створення Донецького регіонального центру підвищення 

кваліфікації суддів та професійної підготовки кандидатів на посаду 

судді, основним завданням якого є надання навчальної та інформаційної 

допомоги суддям та правникам, які бажають працювати в суді. 

Сума: $ 14 000  

Організація: Центр суддівських студій, м. Київ. 

Керівник проекту: Алєксєєв Андрій Геннадійович. 

Зміст проекту: Створено спеціалізований центр підвищення кваліфікації 

суддів Івано-Франківської області, де регулярно проводиться навчання 

суддів з питань реалізації в судовій діяльності конституційного 

положення щодо забезпечення гласності судового процесу, а також 

інформаційно-методичне забезпечення процесу навчання, здійснення 

координації участі суддів області в навчальних заходах процесу 

підвищення кваліфікації. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Центр суддівських студій, м. Київ. 

Керівник проекту: Верещінська Наталія Олексіївна. 

Зміст проекту: Cтворення у Львові постійно діючого центру підвищення 

кваліфікації суддів та підготовки кандидатів на посаду судді. 

Сума: $ 14 900  

Організація: Благодійна організація "Фонд сприяння правовим і 

політичним реформам", м. Київ. 

Керівник проекту: Шишкін Віктор Іванович. 

Зміст проекту: Здійснення наукового обгрунтування необхідності змін у 



законодавчому регулюванні процесу перегляду судових рішень в 

судочинстві України. 

Сума: $ 9 980  

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Тарасов Олексій Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення 8 семінарів-тренінгів з проблемних питань 

впровадження міжнародних норм у судочинство України для суддів 

місцевих судів Чернігівської області. 

Сума: $ 8 064  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович. 

Зміст проекту: Розробка концепції розвитку сучасного правозахисного 

руху та зміцнення механізмів взаємодії недержавних правозахисних 

організацій. Проведення семінарів, випуск посібника та обговорення 

законопроектів з експертами Ради Європи за цією тематикою. 

Сума: $ 9 025  

Організація: Фонд сприяння судово-правовій реформі, м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Проскурніцький Петро Іванович. 

Зміст проекту: Створення на рівні Івано-Франківської області постійно 

діючої моделі інформаційного забезпечення діяльності апеляційного та 

місцевих судів з наданням учасникам процесу можливості отримання 

інформації про рух справ. 

Сума: $ 11 145  

Організація: Асоціація суддів Донецької області, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Агєєв Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Модельне впровадження у практику діяльності судів 

Донецька системи інформаційного забезпечення та автоматизації 

діловодства, сприяння належній правовій інформованості суддів й 

учасників судового процесу та якісному вдосконаленню роботи судів. 

Сума: $ 12 809  

Організація: Агенство регіонального розвитку Луганської області, 

м. Луганськ. 

Керівник проекту: Кубарь Олексій Миколайович. 

Зміст проекту: Створення системи інформаційного забезпечення 

учасників судочинства про рух справ та прийняття у ньому рішень через 

програмний інтернет-ресурс "Луганське правосуддя". Розробка 

нормативно-правових документів для впровадження цього ресурсу в 

інших регіонах. 

Сума: $ 7 618  



Організація: Благодійний фонд сприяння розвитку політичної та 

правової культури, м. Київ. 

Керівник проекту: Варлашкін Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Розробка програмно-апаратного комплексу 

інформаційного порталу судів з системою управління інформацією й 

доступом до неї всіх судів загальної юрисдикції. 

Сума: $ 14 880  

Організація: Центр політико-правових реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Куйбіда Роман Олексійович. 

Зміст проекту: Здійснення експертизи чинного законодавства про 

судоустрій, судочинство і статус суддів; моніторинг ходу реформування 

судової системи; визначення концептуальних питань судоустрою, 

судочинства і статусу суддів з подальшою розробкою концепції розвитку 

судової системи на 2003 – 2014 роки. Експертиза концепції та її внесення 

на розгляд Верховної Ради України. 

Сума: $ 14 980  

Організація: Благодійний фонд "Центр захисту журналістів", м. Київ. 

Керівник проекту: Шумило Микола Єгорович. 

Зміст проекту: Розробка концепції уніфікації чинного законодавства з 

питань організації експертної діяльності та її законодавчого регулювання 

згідно з міжнародно-правовими вимогами. 

Сума: $ 5 660  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Товариство 

українських офіцерів", м. Київ. 

Керівник проекту: Селюк Микола Романович. 

Зміст проекту: Публічне висвітлення проблем реформи військових 

судів. Збір та узагальнення інформації щодо ролі і місця військових судів 

у захисті прав і свобод військовослужбовців; вивчення структури й 

завдань військового судоустрою; відпрацювання обгрунтувань та 

пропозицій з внесення змін та доповнень до військового судоустрою, 

Закону "Про судоустрій" та інших нормативно-правових актів. 

Сума: $ 8 438  

Організація: Київська міська муніципальна колегія адвокатів, м. Київ. 

Керівник проекту: Кальний Владислав Іванович. 

Зміст проекту: Розробка концепції вдосконалення механізмів реалізації 

конституційного принципу і права громадян на захист у кримінальному 

процесі. Її обговорення та впровадження у практику судочинства 

України. 

Сума: $ 12 254  

Організація: БО "Київський фонд правової допомоги". 

Керівник проекту: Райковський Броніслав Станіславович. 



Зміст проекту: Розробка концепції вдосконалення механізмів реалізації 

конституційного принципу змагальності сторін у судовому процесі. 

Сума: $ 11 850  

Організація: Благодіний фонд "Центр правової освіти", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Дмитриченко Ігор Володимирович. 

Зміст проекту: Розробка та запровадження модельної системи 

інформаційного забезпечення учасників судочинства Миколаєва, 

розробка тестових завдань для перевірки та вдосконалення кваліфікації 

суддів даного регіону. 

Сума: $ 10 434  

Організація: Асоціація фермерів та приватних землевласників України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Томич Іван Федорович. 

Зміст проекту: Проведення науково-практичної конференції, створення 

консультаційної служби правового захисту при Асоціації фермерів 

України, що займається практичним захистом селян, дорадчою та 

консультаційною діяльністю для них, а також здійснює розробку 

нормативно-правових актів з забезпечення реалізації та захисту прав 

власників земельних часток (паїв). 

Сума: $ 10 430  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Забезпечення суддів базовими документами, що 

регулюють діяльність Європейського суду з прав людини і є 

необхідними для застосування при розгляді справ та прийнятті 

конкретних рішень суду. Тлумачення значення й особливостей Конвенції 

про захист прав та свобод людини. Вироблення на основі документів 

Європейського суду та узагальнень наявних наукових та науково-

методичних досліджень концептуальних засад та конкретних 

рекомендацій щодо методології застосування прецедентної практики 

Європейського суду з прав людини в українському судочинстві. 

Сума: $ 34 940  

 

 

Програма "Сприяння реформуванню 

пенітенціарної системи в Україні" 



Кількість проектів: 40  

Сума: $ 348 676 

Частка у загальній сумі грантів: 5,66 % 

Головна мета програми — сприяти демократичним перетворенням у 

пенітенціарній системі. Розбудова відкритого суспільства в Україні 

неможлива без демократизації тюремної системи, її реформування з 

метою дотримання прав людини, міжнародних стандартів поводження з 

в’язнями, без її гуманізації та переорієнтації діяльності на гуманне 

ставлення до засуджених та їх соціальне збереження. 

Основна діяльність здійснювалася за такими напрямами:  

 сприяння реформам, гуманізації та демократизації пенітенціарної 

системи;  

 підтримка ініціатив громадських організацій, спрямованих на 

запровадження програм ресоціалізації різних категорій засуджених 

(неповнолітніх, жінок, інвалідів, наркоманів тощо);  

 залучення недержавних організацій до роботи зі звільненими 

особами;  

 підтримка діяльності центрів соціальної адаптації для осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі;  

 проведення тренінгів для працівників пенітенціарної системи;  

 формування громадської думки через засоби масової інформації;  

 пропагування серед суддів альтернативних видів покарань, які не 

пов‘язані з позбавленням волі;  

 сприяння розробці і прийняттю нового демократичного 

законодавства. 

Програма реалізується у співпраці з Державним департаментом України 

з питань виконання покарань. До реалізації програми залучені експерти 

та досвід Інституту конституційної та правової політики (Будапешт, 

Угорщина), а також найкращі українські експерти 

У 2002 за програмою завершено 55 проекти, що були підтримані 2001 

року, та розпочата робота над 40 проектами 2002 року. Загальна сума 

наданих грантів склала 300 000 доларів США.  

Головний успіх програми полягає в тому, що громадянське суспільство 

активно долучилося до вирішення проблем реформування, гуманізації та 

демократизації пенітенціарної системи в Україні. Сьогодні вже понад 60 

НДО успішно реалізують ініціативи в цій галузі суспільного життя. 

Значно розширилася структура НДО — нині проекти Фонду виконують 

не лише правозахисні, а й молодіжні, жіночі, інформаційні, соціальні 

НДО, навчальні заклади, суди, установи виконання покарань. 



Пенітенціарна система стала більш відкритою за рахунок тісної співпраці 

МФВ та НДО з Державним департаментом України з питань виконання 

покарань, його регіональними управліннями та установами. Відкритості 

системи сприяло й формування громадської думки щодо проблем 

системи через широку співпрацю із засобами масової інформації та 

допомога Фонду у створенні прес-служби пенітенціарного відомства.  

Фонд підтримав створення тренінгового центру для перепідготовки 

співробітників установ кримінально-виконавчої системи та гуманізації іх 

професійної діяльності, а також ініціативи, що сприяють запровадженню 

міжнародних стандартів у пенітенціарну практику України, активізують 

участь громадянського суспільства в її реформуванні.  

Ініціативи програми привносять вклад у створення демократичного 

законодавства та правового поля, в якому здійснюється реформа 

пенітенціарної системи. Зокрема, за підтримки Фонду проведена 

експертиза та громадська оцінка кримінально-виконавчого кодексу та 

Закону про службу виконання покарань, що вже прийняті Верховною 

Радою України у першому читанні. Залучені МФВ експерти підготували 

пропозиції щодо запровадження в Україні служби пробації для 

виконання альтернативних видів кримінальних покарань та 

законодавчого забезпечення соціальної адаптації осіб, які звільнені з 

місць позбавлення волі. Сьогодні за допомогою Фонду вже створено 

декілька таких центрів, котрі сприяють професійній підготовці колишніх 

засуджених, їх працевлаштуванню та реінтеграції у суспільство. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 3 $ 26 669 

Донецька обл. 6 $ 43 425 

Житомирська обл. 1 $ 8 360 

Запорізька обл. 1 $ 6 459 

Івано-Франківська обл. 1 $ 5 853 

Київська обл. 1 $ 3 012 

Луганська обл. 1 $ 5 022 

м. Київ 5 $ 76 904 

Миколаївська обл. 1 $ 14 260 

Полтавська обл. 1 $ 8 230 

Рівненська обл. 1 $ 5 526 

Тернопільська обл. 1 $ 8 750 

Хмельницька обл. 1 $ 5 440 

Чернігівська обл. 3 $ 12 518 



Всеукраїнські проекти 13 $ 118 248 

Разом: 40 $ 348 676 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Державний департамент України з питань виконання 

покарань, м. Київ. 

Керівник проекту: Пташинський Олександр Борисович. 

Зміст проекту: Розробка організаційно-нормативної та навчально-

методичної документації для тренінгового центру. Підготовка тренерів 

центру. Розробка методичних посібників для проведення тренінгів та 

інноваційних технологій навчання. Експериментальна перевірка 

тренінгових програм і планів, технологій і методик навчання. Видання 

навчально-методичних матеріалів для практичного використання. 

Сума: $ 36 000  

Організація: Благодійний фонд "Олеся", м. Київ. 

Керівник проекту: Чалчинська Наталія Валеріївна. 

Зміст проекту: Видання збірки законодавчих та нормативно-правових 

актів (кодексів та законів України, постанов Верховної Ради, указів 

Президента, постанов та розпоряджень КМ, відомчих правових 

документів), що регламентують діяльність кримінально-виконавчої 

системи України та спрямовані на її реформування. 

Сума: $ 6 380  

Організація: Благодійний фонд "Олеся", м. Київ. 

Керівник проекту: Чалчинська Наталія Валеріївна. 

Зміст проекту: Підготока бюлетню наукових розробок пенітенціаристів 

України щодо шляхів та змісту реформування системи виконання 

кримінальних покарань, узагальнений досвід практичних працівників, 

методичні рекомендації практикам щодо покращання професійної 

діяльності пенітенціарного персоналу. 

Сума: $ 1 870  

Організація: Чернігівське юридичне училище Державного департаменту 

України з питань виконання покарань, м. Чернігів. 

Керівник проекту: Богатирьов Іван Григорович. 

Зміст проекту: Активізація науково-дослідної роботи курсантів 

спеціалізованого вузу з актуальних питань виправно-трудового права, 

психології та педагогіки, спрямованої на наукове обгрунтування шляхів 

вирішення проблем реформування пенітенціарної системи в Україні. 

Сума: $ 1 500  



Організація: Луганська обласна група медіації, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Тищенко Галина Василівна. 

Зміст проекту: Надання правової, психологічної та соціальної 

консультативної допомоги неповнолітнім засудженим Перевальської 

виховної колонії, які готуються до звільнення. 

Сума: $ 5 022  

Організація: Жіночий соціальний еколого-правовий центр, 

м. Артемівськ. 

Керівник проекту: Кравець Оксана Анатоліївна. 

Зміст проекту: Організація систематичної консультативної роботи та 

змістовного дозвілля з особами молодіжного віку, що утримуються в 

слідчих ізоляторах. Надання їм правової, психологічної та соціальної 

допомоги з метою покращання їх освітньої та правової обізнаності, 

попередження кризових ситуацій. 

Сума: $ 7 295  

Організація: Державний департамент України з питань виконання 

покарань, м. Київ. 

Керівник проекту: Вербенський Михайло Георгійович. 

Зміст проекту: Проведення семінару з працівниками кримінально-

виконавчих інспекцій стосовно вироблення механізму реалізації нових 

законодавчих документів у сфері виконання альтернативних видів 

покарань. Обговорення напрямів співпраці інспекцій з органами 

місцевого самоврядування, НДО, адміністраціями підприємств,службами 

соціального захисту при виконанні таких видів покарань, як громадські 

та виправні роботи, випробування стосовно неповнолітніх засуджених, 

осіб жіночої та чоловічої статі 

Сума: $ 3 660  

Організація: Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва 

"Альтернатива – В", м. Київ. 

Керівник проекту: Кушнірова Тамара Василівна. 

Зміст проекту: Організація роботи школи з підготовки засуджених до 

звільнення в трьох виправних установах Київської обл. Надання 

засудженим молодіжного віку соціально-психологічної та правової 

допомоги. Сприяння отриманню звільненими особами професії на 

власних курсах організації та курсах Київського молодіжного центру 

праці. Допомога звільненим у працевлаштуванні та їх соціальний 

супровід у процесі адаптації до умов життя на волі. 

Сума: $ 8 982  

Організація: Громадська організація "Київ — рідний дім", м. Київ. 

Керівник проекту: Балясна Евеліна Менделівна. 

Зміст проекту: Здійснення комплексу заходів з ресоціалізації та 



адаптації осіб, що відбули покарання. Надання засудженим професійно-

технічної освіти. Працевлаштування звільнених у створеному для цієї 

мети підприємстві. Соціальний супровід звільнених, надання їм 

юридичної, психологічної та медичної допомоги у відкритому 

організацією Реабілітаційному центрі для колишніх засуджених. 

Сума: $ 14 801  

Організація: Тернопільська обласна асоціація жінок, м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Решетник Галина Іванівна. 

Зміст проекту: Навчання засуджених жінок діловодству, основам 

бухгалтерського обліку та малого бізнесу, перукарській та швейній 

справі. Надання юридичних, психологічних, медичних та соціальних 

консультацій, необхідних для адаптації жінок у суспільстві після 

звільнення. 

Сума: $ 8 750  

Організація: Український благодійний фонд сприяння і соціального 

захисту сімей загиблих у боротьбі зі злочинністю співробітників МВС та 

надання допомоги органам і підрозділам правоохоронних та силових 

структур "Милосердя", м. Київ. 

Керівник проекту: Пархута Михайло Васильович. 

Зміст проекту: Залучення курсантів Національної академії внутрішніх 

справ до дослідження шляхів реформування судової та пенітенціарної 

системи України. Проведення конкурсу наукових робіт з питань 

впровадження в практику новацій Кримінального кодексу, 

демократизації судової практики, застосування нових видів 

альтернативних та громадських видів покарань, гуманізації 

пенітенціарної діяльності, дотримання прав людини, реалізації 

міжнародних стандартів поводження із в"язнями. 

Сума: $ 2 480  

Організація: Жіночий інформаційно-координаційний центр, 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Моргун Олена Леонідівна. 

Зміст проекту: Створення у виправній установі школи з підготовки 

засуджених жінок до звільнення, надання засудженим юридичних та 

психологічних послуг. Організація роботи консультаційного пункту для 

звільнених осіб та сприяння їхній соціально-психологічній адаптації у 

суспільстві після виходу на волю. 

Сума: $ 7 812  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Дослідницький центр 

соціальної політики", м. Київ. 

Керівник проекту: Скоропада Людмила Миколаївна. 

Зміст проекту: На основі аналізу зарубіжної та вітчизняної практики 



здійснення соціальної адаптації звільнених осіб розроблено складові 

державної політики у цій сфері, пропозиції до Закону про соціальну 

реабілітацію та адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 

Обгрунтована доцільність створення при місцевих органах державної 

влади функціонально визначеної соціальної структури, котра піклується 

цими питаннями. Розроблено типове положення про центри соціальної 

адаптації звільнених осіб, зміст та програми ресоціалізації колишніх 

засуджених. 

Сума: $ 8 364  

Організація: Донецький міський благодійний фонд "Доброта", 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Рогалін Яків Фрідріхович. 

Зміст проекту: Розвиток соціального партнерства державних установ, 

НДО, бізнес-структур та ЗМІ у підтримці діяльності центрів соціальної 

адаптації для звільнених осіб. Проведення інформаційної кампанії, 

спрямованої на залучення громадськості до процесу ресоціалізації 

засуджених та звільнених осіб. 

Сума: $ 5 396  

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна. 

Зміст проекту: Запровадження комплексної програми підготовки 

засуджених жінок до звільнення шляхом підвищення їх 

загальноосвітнього рівня, професійного навчання, надання психологічної 

та психокорекційної допомоги. 

Сума: $ 8 500  

Організація: Благодійна організація "Чернігівський жіночий 

правозахисний центр", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Богатирьов Іван Григорович. 

Зміст проекту: Організація роботи навчально-коригувального центру 

для засуджених жінок. Надання їм соціальної, психологічної та правової 

допомоги. Навчання персоналу методикам корекційного впливу на 

асоціальну поведінку засуджених. 

Сума: $ 7 242  

Організація: Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", 

м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Фізор Ярослав Дмитрович. 

Зміст проекту: Створення двох лабораторій ранньої діагностики 

туберкульозу в слідчому ізоляторі та виправній установі з метою 

своєчасного виявлення захворювань на туберкульоз, проведення 

лікування засуджених та профілактичних заходів. Проведення із 

засудженими особами інформаційно-просвітницької роботи для 



попередження інфекційних захворювань. 

Сума: $ 14 260  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович. 

Зміст проекту: Розробка навчальної програми та трьох навчально-

методичних модулів для медичних працівників та пенітенціарного 

персоналу, інформаційних матеріалів для засуджених з сучасних методів 

профілактики туберкульозу, гепатиту та інших інфекційних 

захворювань. Проведення навчань медичних працівників та персоналу 

виправних установ. Поширення досвіду впровадження ефективних 

методів профілактики інфекційних захворювань серед інших лікувально-

профілактичних закладів пенітенціарної системи та виправних установ. 

Сума: $ 9 700  

Організація: Державний департамент України з питань виконання 

покарань, м. Київ. 

Керівник проекту: Вербенський Михайло Георгійович. 

Зміст проекту: Розробка концепції діяльності прес-центру, спрямованої 

на більшу відкритість пенітенціарної системи та оперативне 

інформування суспільства про проблеми її діяльності та хід 

реформування. Створення матеріально-технічної бази прес-центру. 

Проведення циклу навчальних занять із акредитованими при 

Департаменті журналістами та забезпечення їх необхідними 

інформаційними матеріалами. Створення веб-сайту Департаменту з 

питань виконання покарань. Підготовка періодичних прес-релізів, теле- 

та радіорепортажів, матеріалів для публікації в ЗМІ. 

Сума: $ 14 950  

Організація: Дніпропетровський слідчий ізолятор №3, 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Єщенко Володимир Юхимович. 

Зміст проекту: Створення на базі слідчого ізолятора Дніпропетровська 

центру ранньої діагностики туберкульозу та мережі лабораторій в 11 

пенітенціарних установах області для діагностики захворювань на 

туберкульоз. Раннє виявлення та лікування хворих на туберкульоз. 

Налагодження взаємодії пенітенціарних установ області з медичними 

закладами за місцем звільнення хворих осіб з метою подальшого 

лікування та нерозповсюдження туберкульозу серед населення України. 

Сума: $ 9 861  

Організація: Івано-Франківський слідчий ізолятор №12, м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Івашко Ігор Петрович. 



Зміст проекту: Проведення комплексу соціально-педагогічних, 

інформаційних, психологічних, соціально-медичних, культурологічних 

та профорієнтаційних заходів з неповнолітніми засудженими у слідчому 

ізоляторі через використання кабельного телебачення та відеобладнання. 

Сума: $ 5 853  

Організація: Микитинська виправна колонія №87, м. Горлівка. 

Керівник проекту: Агафонов Володимир Петрович. 

Зміст проекту: Організація комплексної роботи школи з підготовки 

засуджених до звільнення у виправній установі (надання засудженим 

двох робочих професій на базі філіалу профтехучилища м. Горлівка, 

юридичних та психологічних консультацій з питань влаштування після 

звільнення, проведення з ними соціально-психологічних тренінгів, 

сприяння у вирішенні питань соціальної адаптації після виходу на волю). 

Поширення досвіду установи на інші пенітенціарні заклади України. 

Сума: $ 7 510  

Організація: Державний департамент України з питань виконання 

покарань, м. Київ. 

Керівник проекту: Вербенський Михайло Георгійович. 

Зміст проекту: Проведення циклу навчань для працівників служби 

нагляду й безпеки установ виконання покарань з питань дотримання прав 

людини та міжнародних стандартів поводження із в"язнями, гуманізації 

їхньої службової діяльності та ставлення до засуджених. Формування у 

персоналу вмінь спілкування із засудженими та застосування нових 

форм та методів виховного впливу на них. 

Сума: $ 4 930  

Організація: Маріупольська виховна колонія, м. Маріуполь. 

Керівник проекту: Заєць Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Створення кімнати психологічної служби для роботи з 

неповнолітніми засудженими. Організація освітніх семінарів з 

підлітками та проведення психологічних тренінгів з ними. Проведення 

всеукраїнського семінару для працівників 11 виховних колоній для 

неповнолітніх з питань співпраці з регіональними НДО та ознайомлення 

з позитивним досвідом Донецьких НДО у цьому напрямку. 

Сума: $ 9 345  

Організація: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Мар’яновський Григорій Абрамович. 

Зміст проекту: Моніторинг судової практики місцевих судів Харківської 

області на предмет застосування альтернативних видів кримінальних 

покарань. Проведення семінару з суддями Харкова стосовно розширення 

практики призначення нев"язничних видів покарань. Видання брошури з 



результатами моніторингу та розповсюдження її серед суддів області. 

Сума: $ 3 012  

Організація: Громадська організація "Мелітопольський Меморіал", 

м. Мелітополь. 

Керівник проекту: Іванов Олександр Валерійович. 

Зміст проекту: Проведення семінарів з суддями місцевих судів 

Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей з питань ширшого 

застосування альтернативних видів кримінальних покарань. Підготовка 

та видання спільно з Верховним Судом рекомендацій з призначення 

нев"язничних видів покарань. Моніторинг стану демократизації судової 

практики в трьох областях України через 6 місяців після проведення 

семінарів з суддями. 

Сума: $ 6 459  

Організація: Благодійний фонд "Олеся", м. Київ. 

Керівник проекту: Чалчинська Наталія Валеріївна. 

Зміст проекту: Забезпечення персоналу кримінально-виконавчої 

інспекції Державного департаменту України з питань виконання 

покарань новими знаннями про правові та організаційні основи, напрями, 

заходи, форми та методи профілактично-виховного впливу на 

засуджених, які відбувають альтернативні покарання у вигляді 

виправних робіт. 

Сума: $ 1 290  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу судової практики в п"яти 

регіонах України щодо застосування альтернативних видів покарань 

після введення в дію нового Кримінального кодексу. Комплексний аналіз 

проблем, що гальмують широке впровадження нев"язничних видів 

покарань та розгляд їх на Пленумі Верховного Суду. Розробка 

пропозицій щодо декриміналізації окремих складів незначних злочинів 

та подання відповідних пропозицій до профільного Комітету ВР. 

Сума: $ 7 450  

Організація: Міська організація "Донецький Меморіал", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Букалова Тетяна Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення спільно з партнерами-неурядовими 

організаціями трьох регіонів України —серії "круглих столів" з 

проблеми впровадження альтернативних видів кримінальних покарань. 

Відпрацювання спільно з НУО та кримінально-виконавчими інспекціями 

механізмів застосування громадських робіт та проведення соціальної 



роботи з особами, засудженими до нев"язничних покарань. 

Сума: $ 6 190  

Організація: Житомирська тюрма №8, м. Житомир. 

Керівник проекту: Пономаренко Валерій Михайлович. 

Зміст проекту: Створення мережі кабельного телебачення на дільницях, 

де утримуються засуджені до довічного ув"язнення та неповнолітні 

заарештовані, відеотеки з правових, загальноосвітніх та культурних тем. 

Проведення систематичної роз"яснювальної та просвітницької роботи із 

засудженими особами шляхом відеотрансляцій виступів юристів, 

психологів, педагогів, лікарів, соціальних працівників. 

Сума: $ 8 360  

Організація: Благодійна організація "Чернігівський жіночий 

правозахисний центр", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Бадира Валентина Андріївна. 

Зміст проекту: Проведення тренінгів з персоналом виправних установ 

Чернігівської області стосовно міжнародних стандартів поводження із 

засудженими та шляхів їх дотримання. Надання засудженим жінкам 

юридичної допомоги. Залучення НДО області до співпраці з установами 

області. 

Сума: $ 3 776  

Організація: Міжнародний медичний реабілітаційний центр для жертв 

воєн і тоталітарних режимів, м. Київ. 

Керівник проекту: Ткаченко Марина Юріївна. 

Зміст проекту: Підготовка груп тренерів з представників правозахисних 

НДО для здійснення моніторингу та громадського контролю за 

діяльністю правоохоронних органів України з метою недопущення 

порушень прав людини та тортур під час затримання, слідства та 

відбування покарання. Підготовка навчального посібника для НДО з 

питань механізму здійснення моніторингу та документування порушень 

конституційних прав громадян правоохоронними органами. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ. 

Керівник проекту: Максимова Наталія Юріївна. 

Зміст проекту: Впровадження системи соціально-психологічного 

супроводу жертв насильницьких злочинів під час слідчо-процесуальних 

дій та судового розгляду. Надання жертвам злочинів юридичних та 

психологічних консультацій. Проведення тренінг-семінарів для батьків 

жертв злочинів, працівників правоохоронних органів, соціальних 

працівників з метою навчання їх роботі та підтримки жертв 

насильницьких дій. 

Сума: $ 14 441  



Організація: Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва 

"Альтернатива – В", м. Київ. 

Керівник проекту: Кушнірова Тамара Василівна. 

Зміст проекту: Створення системи підготовки засуджених виправних 

установ Київської області до звільнення. Організація роботи Центру 

соціальної адаптації для звільнених осіб. Сприяння отриманню 

колишніми засудженими робочої професії. Допомога звільненим у 

працевлаштуванні та соціально-психологічний супровід їх у процесі 

адаптації до суспільства. 

Сума: $ 36 200  

Організація: Соціально-психологічна лабораторія "Суспільне 

народження", м. Рівне. 

Керівник проекту: Обдар Олег Богданович. 

Зміст проекту: Підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення, 

надання їм правової та психологічної допомоги. Соціальний супровід та 

наставництво над звільненими особами, сприяння у професійному 

навчанні, влаштуванні на роботу, відновленні соціально корисних 

зв"язків з найближчим оточенням. 

Сума: $ 5 526  

Організація: Ізяславська виправна колонія №31 у Хмельницькій області, 

м. Ізяслав. 

Керівник проекту: Хомяков Володимир Михайлович. 

Зміст проекту: Надання засудженим молодіжного віку, які готуються до 

звільнення, освітніх, правових та соціально-психологічних послуг. 

Організація їх професійної підготовки та оволодіння трьома робочими 

професіями. Соціальна підтримка засуджених після звільнення. 

Сума: $ 5 440  

Організація: Державний департамент України з питань виконання 

покарань, м. Київ. 

Керівник проекту: Вербенський Михайло Георгійович. 

Зміст проекту: Визначення напрямів та форм співпраці кримінально-

виконавчих інспекцій, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій та адміністрації підприємств різних форм власності у 

забезпеченні виконання громадських, суспільно корисних робіт як виду 

кримінального покарання. 

Сума: $ 4 309  

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Сквіра Лариса Олексіївна. 

Зміст проекту: Залучення громадських організацій, молодіжних служб 



та державних інституцій до комплексної підготовки неповнолітніх 

засуджених до звільнення. Надання засудженим правової, психологічної, 

медичної та соціальної допомоги, реалізація індивідуалізованих програм 

їх ресоціалізації. Соціальний супровід звільнених підлітків у межах 

Полтавської області. 

Сума: $ 8 230  

Організація: Торезька організація Донецької обласної ліги ділових і 

професійних жінок, м. Торез. 

Керівник проекту: Белюкіна Наталя Василівна. 

Зміст проекту: Створення та впровадження системи ресоціалізації осіб, 

засуджених до нового альтернативного виду кримінального покарання — 

обмеження волі. Залучення громадськості регіону до професійної 

підготовки засуджених та надання їм правової, психологічної, медичної 

та соціальної допомоги. Узагальнення та поширення накопиченого 

досвіду соціальної реабілітації засуджених до обмеження волі серед 

виправних центрів та НДО України. 

Сума: $ 8 534  

Організація: Благодійний фонд "Стимул", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Єщенко Володимир Юхимович. 

Зміст проекту: Створення школи підготовки засуджених молодіжного 

віку до звільнення. Надання засудженим правової та психологічної 

допомоги, робочої професії "електрозварювальник", яка користується 

попитом на ринку праці в регіоні. Сприяння у працевлаштуванні та 

соціальній адаптації звільнених осіб. 

Сума: $ 8 996  

 

 

Програма "Юридичні клініки" 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 40 675 

Частка у загальній сумі грантів: 0,66 % 

Метою програми "Юридичні клініки" є: 

 забезпечення правової захищеності соціально вразливих верств 

населення; 

 зміна світогляду та принципів роботи студентів та молодих 

юристів;  

 реформа практичної юридичної освіти. 



За час існування програми "Юридичні клініки" чітко простежуються 

позитивні зрушення у бік її професійного розвитку, й серед найбільш 

вагомих її результатів можна виокремити такі: 

 за підтримки Фонду відкрились і працюють "юридичні клініки" у 

23 навчальних закладах; 

 зріс рівень компетентності та професіоналізму активістів 

"юридичних клінік"; 

 участь в програмі беруть не лише навчальні заклади, а й 

громадські організації, що є ефективним прикладом міжсекторного 

партнерства та побудови корисних зв'язків на майбутнє; 

 створено основу для формування мережі юридичних клінік. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 2 $ 6 317 

Запорізька обл. 1 $ 3 000 

м. Київ 3 $ 11 760 

Полтавська обл. 1 $ 6 000 

Сумська обл. 1 $ 3 490 

Тернопільська обл. 1 $ 4 378 

Всеукраїнські проекти 1 $ 5 730 

Разом: 10 $ 40 675 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Ліга студентів-правників Львівської комерційної академії, 

м. Львів. 

Керівник проекту: Котуха Олександр Степанович. 

Зміст проекту: Cтворення інформаційного ресурсу для повсякденної 

роботи "юридичних клінік" України — всеукраїнського веб-сайту — 

www.legalclinics.org.ua, що є першим кроком до глобалізації роботи всіх 

"юридичних клінік" України. 

Сума: $ 5 730  

Організація: Київський професійно-педагогічний коледж ім. Антона 

Макаренка, м. Київ. 

Керівник проекту: Костяєва Катерина Петрівна. 

Зміст проекту: Надання правової допомоги малозабезпеченим 

громадянам Києва та Київської області, сприяння захисту прав жінок. 

Сума: $ 3 775  



Організація: Громадська організація "Демократичний вибір", 

м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Джинджириста Наталія Несторівна. 

Зміст проекту: Cтворення "юридичної клініки" у Тернополі, надання 

правової допомоги громадянам, захист прав мешканців Тернопільщини. 

Введення навчально-практичного курсу для молодих правників 

Тернопільської академії народного господарства. 

Сума: $ 4 378  

Організація: Сумська обласна організація журналістів, м. Суми. 

Керівник проекту: Лук’янець Дмитро Миколайович. 

Зміст проекту: Розвиток та вдосконалення роботи "юридичної клініки" у 

Cумах, покращення навчально-практичного процесу студентів-юристів 

Академії банківської справи, надання юридичної допомоги 

малозабезпеченим громадянам регіону. 

Сума: $ 3 490  

Організація: Клуб аспірантів та студентів правознавців Азовського 

регіону "КАСПАР", м. Бердянськ. 

Керівник проекту: Ющук Ігор Аскольдович. 

Зміст проекту: Розширення та розвиток роботи "юридичної клініки" у 

Бердянську, формування методичного центру ВУЗу, що займається 

підтримкою діяльності клініки. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Асоціація студентів-правників та молодих юристів 

"Вестед", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцький Володимир В'ячеславович. 

Зміст проекту: Поширення діяльності юридичної клініки 

"Альтернатива" на Закарпатську область, надання юридичних 

консультацій громадянам, проведення заходів з консолідації діяльності 

правозахисних організацій Закарпаття, випуск тематичних і методичних 

матеріалів з правозахисної проблематики. 

Сума: $ 3 577  

Організація: Об'єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття, 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Переш Іван Євгенович. 

Зміст проекту: Надання правової допомоги малозабезпеченим 

громадянам Закарпаття, вдосконалення та розвиток навчального курсу 

для "юридичних клінік" України. 

Сума: $ 2 740  

Організація: Київський національний економічний університет, м. Київ. 

Керівник проекту: Опришко Віталій Федорович. 

Зміст проекту: Вдосконалення та розвиток юридичної клініки 



Київського національного економічного університету, сприяння правовій 

захищеності громадян, формуванню нової генерації юристів. 

Сума: $ 2 798  

Організація: Полтавський обласний фонд "Право знати право", 

м. Полтава. 

Керівник проекту: Бущан Олег Петрович. 

Зміст проекту: Відкриття юридичної клініки у Полтаві. Правовий захист 

населення, збір та аналіз інформації, що стосується правових проблем 

регіону. Поширення досвіду діяльності юридичної клініки на інші 

"клініки" України. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Благодійна організація "Благодійний фонд міжнародного 

Соломонового університету", м. Київ. 

Керівник проекту: Мартиненко Петро Федорович. 

Зміст проекту: Надання правової допомоги малозабезпеченим 

громадянам Києва й проведення семінарів для регіональних юридичних 

клінік з питань підтримки та розвитку їх функціонування; ролі і 

соціального призначення (з метою популяризації діяльності серед 

адміністрацій ВУЗів та Міністерства освіти та науки України). 

Сума: $ 5 187  

 

 

Операційні проекти 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 33 410 

Частка у загальній сумі грантів: 0,54 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 5 $ 33 410 

Разом: 5 $ 33 410 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення роботи з визначення основних проблем, 

напрямів та пріоритетів здійснення судової реформи в Україні. 

Сума: $ 3 835  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення низки заходів з консолідації та підвищення 

якості роботи "юридичних клінік" України. 

Сума: $ 8 615  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: На основі закордонного досвіду розроблено конкретний 

механізм запровадження нових видів покарань (громадських та 

виправних робіт, випробування), введених Кримінальним кодексом у 

2001 році. Підготовлені пропозиції щодо створення в Україні служби 

пробації, котра б функціонально забезпечувала виконання цих покарань. 

Сума: $ 9 200  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розробка й запровадження конкретних процедур та 

механізмів фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, 

що стануть належним закріпленням принципу незалежності та 

неупередженості правосуддя в Україні. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Випуск методичного посібника для "юридичних клінік" з 

методичними порадами щодо їх повсякденної та організаційної роботи. 

Сприяння розвитку діяльності "юридичних клінік" та єдиному підходу 

щодо визначення їх завдань. 

Сума: $ 1 760  

 

 

Інформаційні програми 

Кількість проектів: 131  

Сума: $ 894 707 

Частка у загальній сумі грантів: 14,54 % 

Головна мета програми полягає у підтримці формування політики, розповсюдження 

знань та комунікативних ресурсів, забезпечення доступу до інформації задля 

укріплення громадянського суспільства, що має бути доповнена прикладними 

ініціативами через застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як 

каталізатора розвитку України. 

Програма ініціювала та підтримувала громадські ініціативи щодо створення 

сприятливого законодавчого середовища й ефективної інституційної структури для 



обігу інформації та розвитку ресурсів всесвітньої мережі (українського сектору), 

відпрацювання механізмів електронного самоврядування з використанням 

можливостей інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Також встановлено тісну співпрацю з основними розвитковими організаціями, що 

працюють у сфері інформаційно–комунікаційних технологій. Зокрема підписано 

Меморандум про взаєморозуміння між МФВ, Представництвом Всесвітнього Банку в 

Україні та Асоціацією "Україна — розвиток через Інтернет" — "ІКТ заради розвитку 

НДО". 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 9 510 

Вінницька обл. 1 $ 14 130 

Житомирська обл. 1 $ 13 706 

Закарпатська обл. 1 $ 12 638 

Івано-Франківська обл. 1 $ 13 862 

Київська обл. 1 $ 12 378 

Кіровоградська обл. 1 $ 2 494 

Луганська обл. 1 $ 14 310 

Львівська обл. 1 $ 12 200 

м. Київ 12 $ 45 961 

Полтавська обл. 1 $ 3 000 

Чернігівська обл. 1 $ 8 420 

Всеукраїнські проекти 108 $ 732 098 

Разом: 131 $ 894 707 

 

 

Бібліотечна програма 

Кількість проектів: 20  

Сума: $ 309 618 

Частка у загальній сумі грантів: 5,03 % 

Діяльність програми направлено на сприяння створенню відкритої 

інформаційної структури на основі міжбібліотечного співробітництва. 

Реалізація програми базувалась на співпраці зі структурами влади, 

міжнародними організаціями та інформаційними центрами і незалежними 

громадськими організаціями. Основний напрям реалізації програми — 

впровадження проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек" і сприяння 



створенню та функціонуванню "Консорціуму користувачів електронними 

ресурсами — "Інформатіо" в рамках проекту "eIFL — Електронна інформація 

для бібліотек України". 

Впродовж 2002 року програмним штатом зорганізовано участь найкращих 

українських фахівців–бібліотекарів у роботі 10 Міжнародної конференції 

"Крим-2003" та Міжнародній федерації бібліотечних асоціацій і закладів — 

ІФЛА. 

Ми пишаємось тим, що програму було нагороджено спеціальними дипломом 

Організаційного комітету Конференції "Крим" "За організаційну підготовку і 

презентацію програми "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі публічних бібліотек". 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 9 510 

м. Київ 6 $ 33 228 

Полтавська обл. 1 $ 3 000 

Всеукраїнські проекти 12 $ 263 880 

Разом: 20 $ 309 618 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Культурний центр "Яшлик", м. Євпаторія. 

Керівник проекту: Емірусеінова Земіне. 

Зміст проекту: Сприяння реалізації Програми "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек" 

шляхом організації та проведення щорічної професійної зустрічі-тренінгу 

представників публічних бібліотек України "Четверта травнева школа". 

Сума: $ 9 510  

Організація: Українська бібліотечна асоціація, м. Київ. 

Керівник проекту: Хіміч Ярослава Олегівна. 

Зміст проекту: Участь двох представників Центру безперервної інформаційно-

бібліотечної освіти у міжнародній конференції, м. Будапешт. 

Сума: $ 950  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація і проведення спеціального семінару та круглого 

столу в рамках конференції "Крим-2002". Підтримка участі у роботі 

конференції "Крим-2002" представників бібліотек та інформаційних центрів 



України — переможців конкурсу "Крим-2002". 

Сума: $ 13 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка участі координатора Бібліотечної програми МФВ у 

семінарі-тренінгу "Створення консорціумів", м. Лондон, Велика Британія, в 

рамках реалізації проекту eIFL в Україні. 

Сума: $ 1 388  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек України. 

Сума: $ 200 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Створення та підтримка діяльності національного консорціуму 

"Мережа користувачів публічних електронних ресурсів" в рамках реалізації 

проекту eIFL в Україні. 

Сума: $ 30 360  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Моніторинг проектів, які виконувались фондом "Сейбр 

Світло": "Підбір, доставка і цілеспрямоване розповсюдження в Україні 

гуманітарної літератури" та "Вдосконалення процесу книгорозповсюдження та 

використання сучасної літератури, що надходить зусиллями фонду "Сейбр 

Світло"". 

Сума: $ 1 000  

Організація: Відділ культури Чорнухинської районної державної 

адміністрації, смт. Чорнухи. 

Керівник проекту: Ледзь Лідія Іванівна. 

Зміст проекту: Надання підтримки бібліотеці ім. Г.С. Сковороди, смт. 

Чорнухи, Полтавська обл., що постраждала внаслідок пожежі, для постачання 

нових стелажів для книг і необхідного бібліотечного обладнання. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, м. Київ. 

Керівник проекту: Онищенко Олексій Семенович. 

Зміст проекту: Надання підтримки Національній бібліотеці України ім. В.І. 

Вернадського, що постраждала внаслідок аварії тепломережі і затоплення 

сховищ, для постачання матеріалів для реставрації книжкових фондів. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Кривонос Мирослава Йосипівна. 



Зміст проекту: Придбання літератури останніх років видання з усіх галузей 

права, а також сумісних дисциплін для поповнення книжкових фондів 

бібліотеки "Знання заради реформ". 

Сума: $ 10 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування проекту "Пушкінська бібліотека" в Україні. 

Сума: $ 1 320  

Організація: Публічна бібліотека ім. Л. Українки, м. Київ. 

Керівник проекту: Макуха Надія Миколаївна. 

Зміст проекту: Розповсюдження каталогу видань за проектом "Пушкінська 

бібліотека". 

Сума: $ 500  

Організація: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. 

Чижевського, м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Гаращенко Олена Миколаївна. 

Зміст проекту: Розповсюдження каталогу видань за проектом "Пушкінська 

бібліотека". 

Сума: $ 500  

Організація: Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. 

Івасюка, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Шилюк Олег Іванович. 

Зміст проекту: Розповсюдження каталогу видань за проектом "Пушкінська 

бібліотека". 

Сума: $ 500  

Організація: Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Левченко Ірина Григорівна. 

Зміст проекту: Розповсюдження каталогу видань за проектом "Пушкінська 

бібліотека". 

Сума: $ 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація і проведення конкурсу "Участь у X Міжнародній 

конференції "Крим-2003", 7 – 15 червня 2003, м. Судак, Автономна республіка 

Крим. 

Сума: $ 14 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація і проведення конкурсу "Участь у роботі LXIX 

Міжнародної конференції ІФЛА", 1 – 9 серпня 2003, м. Берлін, Німеччина. 

Сума: $ 10 000  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Реалізація проекту "Пушкінська бібліотека" в Україні: 

організація доставки каталогів №5 та №6. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадське об'єднання користувачів комп'ютерних технологій 

для інвалідів "Вікно в світ", м. Київ. 

Керівник проекту: Цейтлін Георгій Овсійович. 

Зміст проекту: Створення спеціалізованого Інтернет-вузла для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 

Сума: $ 3 200  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація і проведення спеціального спільного семінару 

МФВ та НПБУ в рамках Міжнародної конференції "Крим-2003". 

Сума: $ 2 390  

 

 

Інформаційна програма 

Кількість проектів: 23  

Сума: $ 269 251 

Частка у загальній сумі грантів: 4,37 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Вінницька обл. 1 $ 14 130 

Житомирська обл. 1 $ 13 706 

Закарпатська обл. 1 $ 12 638 

Івано-Франківська обл. 1 $ 13 862 

Київська обл. 1 $ 12 378 

Кіровоградська обл. 1 $ 2 494 

Луганська обл. 1 $ 14 310 

Львівська обл. 1 $ 12 200 

м. Київ 5 $ 6 062 

Чернігівська обл. 1 $ 8 420 

Всеукраїнські проекти 9 $ 159 051 

Разом: 23 $ 269 251 

 

 



Інформаційна політика 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 25 935 

Частка у загальній сумі грантів: 0,42 % 

Одною з цілей програми була розробка та публічне обговорення 

законодавчих ініціатив (public policies), сприяння становленню 

політичного діалогу. Спільно з Програмою Розвитку ООН та 

Держкомітетом зв'язку та інформатизації України в рамках програми 

"Інноваційний трамплін" програма сприяла встановленню діалогу, в 

рамках процесу "Національні круглі столи", що були спрямовані на 

аналіз ситуації в секторі ІКТ та підготовку і написання "Оцінки 

електронної готовності України в сфері ІКТ". Також, програма 

співпрацює з Національним інститутом стратегічних досліджень України 

при Адміністрації Президента України у справі залучення громадськості 

в процес розробки Закону України "Про основи державної інформаційної 

політики". 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 2 $ 3 090 

Всеукраїнські проекти 2 $ 22 845 

Разом: 4 $ 25 935 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Квурт Костянтин Семенович. 

Зміст проекту: Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

Сума: $ 2 790  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Дослідження стану українського ринку книговидання та 

книгорозповсюдження. 

Сума: $ 300  

Організація: Громадська організація "Інститут інформаційного 

суспільства", м. Київ. 

Керівник проекту: Власюк Олександр Степанович. 

Зміст проекту: Розробка концепції проекту Закону України "Про основи 



державної інформаційної політики" з метою законодавчого визначення 

єдиної державної інформаційної політики, уточнення ролі суб'єктів 

інформаційного простору і активізації участі громадян України у 

реалізації цієї політики. 

Сума: $ 11 803  

Організація: Лабораторія законодавчих ініціатив, м. Київ. 

Керівник проекту: Панцир Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Сприяння прийняттю ефективних управлінських та 

законодавчих рішень шляхом залучення експертів аналітичних центрів, 

громадських організацій і зацікавлених громадян до публічного 

обговорення проблем, що потребують врегулювання, за допомогою 

інтернет-ресурсу. 

Сума: $ 11 042  

 

 

Електронне урядування / E-Governance 

Кількість проектів: 9  

Сума: $ 92 938 

Частка у загальній сумі грантів: 1,51 % 

Спільно з програмою "Демократизація та реформування місцевого 

самоврядування та державного управління", Інформаційна програма 

провела конкурс "Розвиток електронного врядування (e-governance) 

шляхом створення та організації роботи регіональних офісів е-

представників". Конкурс мав на меті сприяти налагодженню дієвих 

механізмів співпраці громадських організацій з органами місцевого 

самоврядування та державного управління у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) і підтримати процес залучення 

механізмів прозорості та відкритості в діяльності органів державного, 

регіонального та муніципального управління, а також заохочення 

використання новітніх інформаційних технологій у діяльності 

різноманітних державних та муніципальних установ для покращення їх 

зв'язків із громадськістю. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Вінницька обл. 1 $ 14 130 

Житомирська обл. 1 $ 13 706 

Закарпатська обл. 1 $ 12 638 



Івано-Франківська обл. 1 $ 13 862 

Київська обл. 1 $ 12 378 

Кіровоградська обл. 1 $ 2 494 

Луганська обл. 1 $ 14 310 

м. Київ 1 $ 1 000 

Чернігівська обл. 1 $ 8 420 

Разом: 9 $ 92 938 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація і проведення двох семінарів з електронного 

урядування у Вінницькій області. Моніторинг реалізації проекту 

"Електронне врядування: громадський доступ до місцевого уряду". 

Сума: $ 1 000  

Організація: Гільдія редакторів Вінниччини, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Човган Олександр Юрійович. 

Зміст проекту: Створення електронного офісу місцевих органів влади у 

м. Козятин, Вінницька обл., спільно з Козятинською міською радою. 

Сума: $ 14 130  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович. 

Зміст проекту: Створення регіонального інформаційного центру 

"Віртуальна спільнота" з метою інформування, консультування та 

залучення громадян до співпраці з органами виконавчої влади. 

Сума: $ 8 420  

Організація: Громадська організація "Моє місто – Ужгород", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Солонтай Олександр Гейзович. 

Зміст проекту: Створення бази даних чинних нормативно-правових 

актів місцевих органів влади у Закарпатській області. Електронне 

поширення нормативної бази державних органів і органів місцевого 

самоврядування. Інформування громадян про механізми функціонування 

органів місцевої влади, права та обов’язки, плани, бюджети, витрати, 

звіти, офіційні заходи. 

Сума: $ 12 638  

Організація: Центр муніципального і регіонального розвитку., 

м. Житомир. 

Керівник проекту: Крайник Олексій Миколайович. 



Зміст проекту: Надання громадянам інформації про діяльність органів 

міського самоврядування та створення нормативно-правового поля для 

практичної реалізації права громадян на участь у місцевому 

самоврядуванні шляхом cтворення веб-сайту "Міське законодавство он-

лайн" з інформаційною базою чинних рішень, постанов, наказів та інших 

актів Житомирської міської ради та її виконавчих органів, починаючи з 

1991 р. 

Сума: $ 13 706  

Організація: Консультаційний центр інформаційних технологій, 

м. Олександрія. 

Керівник проекту: Андрієнко Андрій Володимирович. 

Зміст проекту: Впровадження нових технологій ведення електронного 

документообігу у міській раді та удосконалення системи електронного 

розповсюдження інформації. 

Сума: $ 2 494  

Організація: Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини, 

м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Русанов Геннадій Геннадійович. 

Зміст проекту: Створення громадського веб-порталу з метою 

забезпечити умови для прозорішого і якіснішого надання державних 

послуг населенню та підприємцям міста. Розробка електронних 

процедурних довідників. Відкриття громадської Інтернет-приймальні. 

Сума: $ 13 862  

Організація: Луганська обласна організація "Суспільна служба правової 

допомоги", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Моцний Юрій Петрович. 

Зміст проекту: Створення віртуального ресурсу для спілкування 

мешканців і влади Луганська. Утворення мережі з тринадцяти 

електронних приймалень і облаштування трьох точок доступу у 

віддалених районах міста на базі структур самоорганізації населення. 

Залучення міської влади і депутатів до діалогу з громадськістю засобами 

е-комунікації. 

Сума: $ 14 310  

Організація: Центр досліджень і обмінів "Sciantia Vinces", м. Славутич. 

Керівник проекту: Кокоть Валерій Олексійович. 

Зміст проекту: Підготовка і проведення п'яти спеціалізованих семінарів-

тренінгів для представників органів державного управління і 

громадських організацій з питань запровадження нових інформаційно-

комунікаційних технологій і створення Інтернет-спільноти учасників 

соціально-економічних перетворень у Славутицький міській раді. 

Створення профільного інтерактивного веб-сайту і щотижневого 



електронного бюлетня "Славутич творить майбутнє". 

Сума: $ 12 378  

 

 

Конкурс "Створення курсів дистанційного 

навчання для менеджерів некомерційних інтернет-

проектів" 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 29 900 

Частка у загальній сумі грантів: 0,49 % 

2002 року відбувся конкурс "Створення курсів дистанційного навчання 

для менеджерів некомерційних інтернет-проектів", спрямований на 

підвищення кваліфікації менеджерів некомерційних інтернет-проектів 

шляхом створення та популяризації курсів дистанційного навчання з 

маркетингової діяльності, пошуку фінансування та інших аспектів 

діяльності з розвитку електронного видавництва в Україні. До участі у 

конкурсі запрошувалися недержавні неприбуткові організації у співпраці 

з консалтинговими, тренінговими і технічними компаніями-

розробниками спеціалізованого програмного забезпечення.  

З 13 поданих проектів підтримано проект Української асоціації 

дистанційної освіти, спрямований на створення електронної системи 

навчання менеджерів за такими напрямами: розробка та реалізація 

інтернет-проектів, маркетинг некомерційних інтернет-проектів, пошук 

фінансування, організаційно-правові питання розвитку неприбуткових 

організацій. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 2 $ 29 900 

Разом: 2 $ 29 900 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Українська асоціація дистанційної освіти, м. Харків. 

Керівник проекту: Каук Віктор Іванович. 

Зміст проекту: Створення електронної системи навчання менеджерів 

некомерційних Інтернет-проектів за напрямами: розробка і реалізація 



Інтернет-проектів, маркетинг некомерційних Інтернет-проектів, 

залучення коштів, організаційно-правові питання розвитку 

неприбуткових організацій. 

Сума: $ 24 900  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Промоція дистанційних курсів для менеджерів 

некомерційних Інтернет-проектів. 

Сума: $ 5 000  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 8  

Сума: $ 120 478 

Частка у загальній сумі грантів: 1,96 % 

В межах Інформаційної програми МФВ надано підтримку інноваційним 

проектам. Зокрема запущено в роботу Громадянський Інтернет-Портал 

"Громадський простір" [http://www.civicua.org], що сприятиме 

інформаційній самоорганізації та ефективній мережевій співпраці в 

рамках третього сектору й інституційному розвитку НДО. Відтепер 

"Громадський простір" забезпечує партнерів проекту ефективними, 

готовими до використання рішеннями для створення і розповсюдження 

інформаційних продуктів.  

Також, спільно з "Інтерньюз-Україна" ми сприяли організації і 

проведенню спеціальних тренінгів з використання ІКТ для НУО за 

фінансової підтримки Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт) та 

Посольства Великої Британії в Україні. Тренінги для регіональних НДО 

та проведення досліджень на тему використання сучасних 

інформаційних технологій в роботі організацій неурядового сектора, 

покликані виявити особливості та можливості використання рішень, що 

пропонують ІКТ, в діяльності третього сектору. Крім того, ми 

намагалися пояснити, що ресурси Інтернету та Громадянського Інтернет-

Порталу "Громадський простір" є ефективними інструментами 

повсякденної роботи організацій третього сектора. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 1 $ 12 200 



м. Київ 2 $ 1 972 

Всеукраїнські проекти 5 $ 106 306 

Разом: 8 $ 120 478 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Координаційне бюро "Енциклопедії сучасної України", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Дзюба Іван Михайлович. 

Зміст проекту: Популяризація першого тому Енциклопедії сучасної 

України шляхом проведення її презентацій у містах України. 

Сума: $ 1 800  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського фахівця у семінарі зі 

стратегічного планування "Локальні центри комунікації", м. Teesside, 

Велика Британія. 

Сума: $ 1 545  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Квурт Костянтин Семенович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського представника у 

конференції "Citizens / Government Communication", м. Будапешт, 

Угорщина, 8 – 9 березня 2002. 

Сума: $ 427  

Організація: Інститут юдаїки, м. Київ. 

Керівник проекту: Феллер Мартен Давидович. 

Зміст проекту: Видання енциклопедії "Українське єврейство". 

Сума: $ 5 000  

Організація: Громадська організація "Незалежний культурологічний 

журнал "Ї"", м. Львів. 

Керівник проекту: Возняк Тарас Степанович. 

Зміст проекту: Організація та проведення низки громадських заходів та 

семінарів для молодих науковців, студентів, журналістів і представників 

влади й громадськості України та Польщі з метою довести, що місто 

Львів є мультикультурним і поліетнічним. 

Сума: $ 12 200  

Організація: Громадська організація "Інтерньюз–Україна", м. Київ. 

Керівник проекту: Квурт Костянтин Семенович. 

Зміст проекту: Проведення тренінгів з використання інформаційно-



комунікаційних технологій для неурядових організацій. 

Сума: $ 45 300  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Створення українського домену "Міжнародного 

поетичного Інтернет-ресурсу" з метою промоції національної поезії, 

стимулювання перекладів національної поезії іншими мовами, 

міжнародного обміну в галузі поезії, сприяння створенню 

спеціалізованих Інтернет-спільнот. 

Сума: $ 400  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка роботи Інтернет-порталу "Громадський 

простір"" [www.civicua.org]. 

Сума: $ 53 806  

 

 

Проект перекладів 

Кількість проектів: 88  

Сума: $ 315 838 

Частка у загальній сумі грантів: 5,13 % 

Мережева програма "Проект перекладів" — спільна ініціатива МФВ, 

Інформаційної програми Інституту відкритого суспільства — Будапешт та 

фундації "Наступна сторінка", Софія, Болгарія — діє в Україні з 1998-го року. 

Станом на березень 2003-го року за підтримки програми в Україні видали 191 

назву книг, ще 215 назв готується до друку.  

Щороку відбувається відкритий конкурс "Переклад зарубіжної літератури 

українською мовою з гуманітарних та суспільних дисциплін", до участі в якому 

запрошуються українські видавці. Фінансова підтримка (до 50 % від загальної 

вартості проекту) надається для придбання прав на переклад і видання книжки, 

оплату праці перекладачів, наукових і літературних редакторів, поліграфічні 

витрати. Окрім цього, частину фінансування програми "Проект перекладів" ми 

спрямували на проект перевірки та підвищення якості перекладів, що 

здійснюються за підтримки МФВ.  

Короткостроковим результатом програми є поява нових книжок, що 

заповнюють прогалини в українському корпусі суспільно-гуманітарних текстів, 

та видань, актуальних для розвитку громадянського суспільства в Україні. 

Плідна співпраця українських видавців і науковців у роботі над перекладними 



академічними серіями й окремими виданнями призводить до зростання 

кількості академічних видавців.  

Довгостроковим результатом програми є посилення активності українських 

незалежних видавництв на міжнародному ринку, а, отже і їхня інтеграція у 

світову видавничу спільноту.  

Відчутний системний позитивний вплив програми на видавничі процедури та 

практики (такі як врегулювання питань інтелектуальної власності, отримання 

ISBN, оплата праці перекладачів). Зростає якість академічних перекладів і 

кількість публічних дискусій та фахових рецензій. Триває децентралізація 

видавничої індустрії та активізація інтелектуального й академічного життя в 

Україні. Переклади, що виходять з друку за часткової підтримки МФВ, 

здобувають нагороди у конкурсах "Книжка року" та посідають провідні місця у 

рейтинґах найвпливовішого українського книжкового "Форуму видавців". 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 6 671 

Всеукраїнські проекти 87 $ 309 167 

Разом: 88 $ 315 838 

 

 

Конкурс "Переклад зарубіжної літератури з 

гуманітарних та суспільних дисциплін" 

Кількість проектів: 83  

Сума: $ 280 207 

Частка у загальній сумі грантів: 4,55 % 

2002-го року з 256 конкурсних проектів часткову фінансову підтримку 

здобули 88 проектів перекладу і видання книжок. Незалежні експерти 

"Проекту перекладів" визначали переможців конкурсу, беручи до уваги 

такі критерії: важливість обраної книжки для розвитку української 

академічної і наукової сфери; важливість обраної книжки для виконання 

місії МФВ — сприяти розвиткові відкритого, демократичного 

суспільства в Україні; зваженість бюджету; виконання вимоги про 

співфінансування проекту; наявність чіткого та реалістичного терміну 

виконання проекту; досвід видання перекладної літератури; високий 

фаховий рівень перекладача, наукового та літературного редакторів; 

наявність інформації про власника прав на видання книжки; 



спроможність видавців забезпечити перекладений твір пошуковим 

апаратом та необхідними додатками на високому академічному рівні. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 83 $ 275 236 

Разом: 83 $ 280 207 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ. 

Керівник проекту: Дем’янов Володимир Олександрович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Klassiker des Politischen 

Denkens (von Plato bis Max Weber). 

Сума: $ 4 000  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Benets Readers 

Encyclopedia. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Державне спеціалізоване видавництво художньої 

літератури "Дніпро", м. Київ. 

Керівник проекту: Сойко Наталя Василівна. 

Зміст проекту: Дофінансування перекладу та видання книжки: 

Kymlichka Will. Contemporary Political Philosophy. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Видавництво "Аквілон – Плюс", м. Київ. 

Керівник проекту: Ставнюк Віктор Володимирович. 

Зміст проекту: Дофінансування перекладу та видання книжки: Aristotle. 

Ethica Nicomachea. 

Сума: $ 1 300  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Davies, Norman. God's 

Playground: a History of Poland. 

Сума: $ 17 000  



Організація: Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ. 

Керівник проекту: Рябчун Віктор Якович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Apel, Karl-Otto. 

Transformation der Philosophie. 

Сума: $ 8 211  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Дофінансування перекладу і видання книжки Victor 

Thuronyi (ed.). The Tax Law Design and Drafting. 

Сума: $ 2 400  

Організація: Видавництво "Стилос", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Бондаренко Олена Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Hobsbawm E.J. Nations and 

Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. 

Сума: $ 1 692  

Організація: Видавництво "Контекст", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Рибачук Юрій Анатолійович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Culler, Jonathan. The Pursuit 

of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction. 

Сума: $ 3 100  

Організація: Видавництво "Контекст", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Рибачук Юрій Анатолійович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Eagleton, Terry. Literary 

Theory: An Introduction. 

Сума: $ 3 800  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Nycz, Rychard. Tekstowy 

swiat. Postsrtucturalizm a wieda o literaturze. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Korwin-Piorowska, Dorota. 

Problemy poetyki opisu prozatorskiego. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Bryson, John M. Strategic 



Planning for Public and Nonprofit Organization. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: McQuil, Dennis. Mass 

Communication Theory. 

Сума: $ 4 700  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Eco, Umberto. The Role of 

the Reader. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Ilnytskyj, Oleh S. Ukrainian 

Futurism, 1914-1930. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Taylor, Charles. 

Multiculturalism and "The Politics of Recognition". 

Сума: $ 1 800  

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Touraine, Alain. Le retour de 

l'acteur. Essai de sociologie. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Boehm, Ulrich. Philosophie 

heute. 

Сума: $ 2 800  

Організація: Український філософський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Гомілко Ольга Євгенівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Giddens, Anthony. A 

Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives. 

Сума: $ 1 800  



Організація: Український філософський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Гомілко Ольга Євгенівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Welsch, Wolfgang. Unsere 

postmoderne Moderne. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Лібра", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Гемборовська Софія Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Meyer-Adich K.M. Aufstand 

fuer die Natur. Von der Umwelt zur Mitwelt. 

Сума: $ 2 200  

Організація: Видавництво "Лібра", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Гемборовська Софія Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Blumenberg H. Die 

Lesbarkeit der Welt. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Лібра", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Гемборовська Софія Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Olson M. The Logic of 

Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Видавничий дім "Всесвіт", м. Київ. 

Керівник проекту: Микитенко Олег Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Spivak, Gayatri 

Chakravorty. In Other Words. Essays in Cultural Politics. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Видавничий дім "Всесвіт", м. Київ. 

Керівник проекту: Снегірьов Лев Анатолійович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Morris, Norval and 

Rothman, David J. The Oxford History of the Prison: The Practice of 

Punishments in Western Society. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Видавничий дім "Альтернативи", м. Київ. 

Керівник проекту: Павловський Станіслав Степанович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Gellner, E. Plough. Sword 

and Book: The Structure of Human History. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Ай.Бі.", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Гуріненко Костянтин Григорович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: The Stability of Democratic 



Regimes (Collection of articles). 

Сума: $ 1 600  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Moussis, Nicholas. Guide to 

EU Policies. 

Сума: $ 4 000  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Comparative Economic 

Systems. Culture, Wealth, and Power in the 21-st Century. 

Сума: $ 2 000  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: A Culture of Corruption. 

Сума: $ 3 000  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Corruption and Government. 

Causes, Consequenses, and Reform. 

Сума: $ 3 000  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Kelen, Andras. The Gratis 

Economy. Privately Provided Public Goods. 

Сума: $ 2 400  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Kotkin, Stephen (ed.). 

Political Corruption in Transition. A Sceptic's Handbook. 

Сума: $ 3 300  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Wilson, Andrew. The 

Ukrainians: An Unexpected Nation. 

Сума: $ 3 000  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 



Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Smith, Anthony. 

Nationalism. Theory, Ideology, History. 

Сума: $ 1 800  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: May, Christopher. The 

Information Society. A Sceptical View. 

Сума: $ 2 400  

Організація: Видавництво "Четверта хвиля", м. Київ. 

Керівник проекту: Певно Валерій Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Habermas, Jurgen. Zur 

Rekonstruktion der Historische Materialismus. 

Сума: $ 4 300  

Організація: Видавництво "Аквілон – Плюс", м. Київ. 

Керівник проекту: Ставнюк Віктор Володимирович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Evans, R.J.W. In Defence of 

History. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Видавниче підприємство "Юніверс", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Aron, Raymond. Les Etapes 

de la Pensee Sociologique. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Видавниче підприємство "Юніверс", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Jaspers, Karl. Psychologie 

der Weltanschauungen. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Видавниче підприємство "Юніверс", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Kant, I. Kritik der 

praktischen Vernuft. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Baudrillard, Jean. 

Simulacres et simulation. 

Сума: $ 3 300  



Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Derrida, Jaque. L'Ectriture et 

la difference. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Kristeva, Julia. Etrangers a 

nous-memes. 

Сума: $ 2 900  

Організація: Видавничий дім "КМ Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Попсуєнко Юрій Георгійович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Peters, John Durham. 

Speaking into the Air: A History of the Idea of Communication. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Connerton, Paul. How 

Societies Remember. 

Сума: $ 1 800  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Lanham, Richard. The 

Electronic Word: Democracy, Technology and the Arts. 

Сума: $ 3 200  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Burke, P. (ed.). New 

Perspectives on Historical Writing. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Громадська організація "Науково-видавниче об'єднання 

"Дух і Літера", м. Київ. 

Керівник проекту: Сігов Костянтин Борисович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Riceur, Paul. Lectures on 

Ideology and Utopia. 

Сума: $ 3 100  



Організація: Видавництво "АртЕк", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Кванкевич Ірина Владиславівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Reiss, Alvin H. Cash in: 

Funding and Promoting the Arts. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Видавництво "АртЕк", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Кванкевич Ірина Владиславівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Blaug, M. The Methodology 

of Economics, or How Economists Explain. 

Сума: $ 2 900  

Організація: Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ. 

Керівник проекту: Рябчун Віктор Якович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Radbruch, Gustav. 

Rechtsphilosophie. 

Сума: $ 6 300  

Організація: Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Alderman, Ellen, Kennedy, 

Caroline. The Right to Privacy. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Derrida, Jacques. Donner le 

temps. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Heidegger, Martin. 

Unterwegs zur Sprache. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Харківський єврейський культурно-спортивний клуб 

"Маккабі", м. Харків. 

Керівник проекту: Близнюк Віра Григорівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Okin, S. Is Multiculturalism 

Bad for Women. 

Сума: $ 1 200  

Організація: Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса. 

Керівник проекту: Халікян Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Wistrich, Robert S. 



Demonizing the Other: Antisemitism, Rasism and Xenophobia. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса. 

Керівник проекту: Халікян Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: van Bueren, Geraldine. The 

International Law on the Rights of the Child. 

Сума: $ 4 240  

Організація: Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса. 

Керівник проекту: Халікян Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Eide, Asbjorn, Krause, 

Rosas (eds.). Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса. 

Керівник проекту: Халікян Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Robertson, Geoffrey. Crimes 

Against Humanity: The Struggle for Global Justice. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Харківський єврейський культурно-спортивний клуб 

"Маккабі", м. Харків. 

Керівник проекту: Близнюк Віра Григорівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Walzer, Michael. On 

Toleration. Conditions former. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Baudrillard, Jean. L'Echange 

Symbolitique et la Mort. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Armstrong, Karen. Islam. A 

Short History. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Colbert, Francois, Nantel, 



Jacques, Bilodeau, Suzanne, Poole, William, Rich, Dennis J. Marketing 

Culture and the Arts. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Hutcheon, Linda. The 

Politics of Postmodernism. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Brubaker, Rogers. 

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New 

Europe. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Esposito, John L. The 

Islamic Threat. Myth or Reality? 

Сума: $ 3 000  

Організація: Видавництво "АртЕк", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Кванкевич Ірина Владиславівна. 

Зміст проекту: Grimsted, Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: 

Archival Heritage of Ukraine, World War II and the Politics of Restitution. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ. 

Керівник проекту: Рябчун Віктор Якович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Kersting, Wolfgang. Die 

Politische Philosophie der Gesellschaftsvertrags. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Центр близькосхідних досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Богомолов Олександр Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Eickelman, Dale. The 

Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach. 

Сума: $ 3 800  

Організація: Центр близькосхідних досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Богомолов Олександр Вікторович. 



Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Roy, Olivier. The Failure of 

Political Islam. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Riesebrodt, Martin. Die 

Ruckkehr der Religionen. Fundamentalismus und der "Kampf der Kulturen". 

Сума: $ 2 500  

Організація: Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Nagl-Docekal, Herta. 

Feministische Philosophie: Ergebnisse, Probleme, Perspektiven. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Goldman M., Hatch M. 

Woman & Health. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Brook, Peter. The Empty 

Space; Brook, Peter. There are no Secrets. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Громадська організація "Інститут сталого розвитку", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Яхеєва Тетяна Михайлівна. 

Зміст проекту: Дев'ятнадцяте видання щорічної доповіді "Стан світу" 

всесвітнього спостереження за 2002-й рік про прогрес на шляху до 

сталого суспільства. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Часопис "Критика", м. Київ. 

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Pelenski, Yaroslaw. The 

Contest for the Legacy of Kievan Rus'. 

Сума: $ 1 950  

Організація: Часопис "Критика", м. Київ. 

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Kohut, Zenon E. The Roots 



of Identity: Studies on Early Modern and Modern Ukraine. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Часопис "Критика", м. Київ. 

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Frick, David A. Meletij 

Smotryc'kyj. 

Сума: $ 2 300  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Кирилова Валентина Володимирівна. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Яковлева Татьяна. Руина 

Гетьманщины, от Гадяча до Андрусова (1659-1667). 

Сума: $ 5 084  

Організація: Громадська організація "Науково-видавниче об'єднання 

"Дух і Літера", м. Київ. 

Керівник проекту: Фінберг Леонід Кушелевич. 

Зміст проекту: Переклад та видання книжки: Berdychowska, Bogumila, 

Hnatiuk, Olga. Bunt pokolenia: Rozmowy z intelektualistami ukrainskimi. 

Сума: $ 1 770  

Організація: Благодійний фонд захисту і розвитку українського 

книговидання, м. Київ. 

Керівник проекту: Будник Андрій Вікторович. 

Зміст проекту: Дофінансування проекту перекладу і видання книжки 

Vladimir, Tismaneanu. Reinventing Politics: Eastern Europe from Stalin to 

Havel. 

Сума: $ 260  

 

 

Операційні проекти 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 3 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,05 % 

Частина фінансування програми "Проект перекладів" спрямована на 

підвищення якості перекладів, що здійснюються за підтримки МФВ. 

Триває операційний проект "Експертиза якості перекладів", що полягає у 

додатковому науковому і літературному контрольному рецензуванні 

частини перекладу текстів, підтриманих за конкурсом "Переклад 

зарубіжної літератури з гуманітарних та суспільних дисциплін". 



Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 3 000 

Разом: 1 $ 3 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Експертиза якості перекладів – 2002. Додаткове наукове і 

літературне контрольне рецензування фрагментів перекладів книжок, що 

готуються до друку за підтримки "Проекту перекладів" МФВ. 

Сума: $ 3 000  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 32 631 

Частка у загальній сумі грантів: 0,53 % 

2002-го року ініційовано проект "Лабораторія наукового перекладу", в 

рамках якого створюється простір та умови для співпраці перекладачів і 

науковців, що працюють над виданнями, підтриманими МФВ. Проект 

реалізує Молодіжна громадська організація "Молодіжний гуманітарний 

центр". До участі в майстернях запрошуються перекладачі та редактори 

видавництв, фахівці з гуманітарних та суспільних дисциплін, мовознавці. 

Безпосередніми результатами проекту є тематичні англо-франко-

німецько-українські Словники термінів та Індекси власних назв, створені 

в результаті діяльності кожної майстерні, а також веб-сторінка: 

http://www.pereklad.kiev.ua.  

Виконання проекту "Лабораторія наукового перекладу" допоможе 

професійним перекладачам-філологам орієнтуватися в сучасній 

термінології та персоналіях в сфері гуманітарних, соціальних, 

політичних та економічних наук, надаватиме їм можливість отримати 

професійні консультації членів галузевої та мовознавчої рад, отримати 

інформацію щодо історії та текстологічного контексту ключових понять, 

варіантів їх перекладу тощо. З іншого боку, перекладачі-фахівці в галузі, 

до якої належить книжка, матимуть змогу отримати консультації 

мовознавців, перекладознавців, термінознавців і професійних 

перекладачів, а також поради та пропозиції своїх колег.  



Іншою інноваційною лінією діяльності програми 2002-го року став 

проект розповсюдження серед обласних універсальних наукових та 

університетських бібліотек України книжок, виданих за підтримки 

програми "Проект перекладів МФВ", у співпраці з Національною 

парламентською бібліотекою України. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 1 700 

Всеукраїнські проекти 3 $ 30 931 

Разом: 4 $ 32 631 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Молодіжний гуманітарний центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Кулаков Андрій Вячеславович. 

Зміст проекту: Проведення п'яти пілотних семінарів-майстерень з 

метою утвердження словників основних термінів і зразків транслітерації 

персоналій для книжок, що виходять за підтримки МФВ, у вигляді англо-

франко-німецько-українського "Словника основних термінів". 

Сума: $ 3 903  

Організація: Молодіжний гуманітарний центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Кулаков Андрій Вячеславович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності "Лабораторії наукового 

перекладу". Проведення двадцяти семінарів, присвячених обговоренню 

текстів перекладів, підтриманих МФВ за програмою "Проект 

перекладів", для перекладачів і редакторів видавництв, мовознавців і 

фахівців з гуманітарних та суспільних дисциплін. 

Сума: $ 13 728  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування проекту "Розповсюдження серед 

бібліотек України книжок, виданих за підтримки програми "Проект 

перекладів МФВ"". 

Сума: $ 1 700  

Організація: Національна парламентська бібліотека України, м. Київ. 

Керівник проекту: Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна. 

Зміст проекту: Розповсюдження серед обласних універсальних 

наукових та університетських бібліотек України книжок, виданих за 

підтримки програми "Проект перекладів МФВ". 

Сума: $ 13 300  



 

 

Освітні програми 

Кількість проектів: 65  

Сума: $ 745 380 

Частка у загальній сумі грантів: 12,11 % 

Мета програми — сприяти системним реформам в освіті, процесам інтеграції 

української освітньої системи в європейський та світовий освітній простір, 

активізація участі освітньої громадськості у розв'язанні проблем освіти. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 10 270 

Дніпропетровська обл. 1 $ 9 030 

Донецька обл. 2 $ 11 974 

Львівська обл. 2 $ 19 310 

м. Київ 9 $ 79 187 

Одеська обл. 2 $ 14 640 

Харківська обл. 2 $ 17 140 

Всеукраїнські проекти 46 $ 583 829 

Разом: 65 $ 745 380 

 

 

Підтримка вищої освіти в Україні 

Кількість проектів: 20  

Сума: $ 176 891 

Частка у загальній сумі грантів: 2,87 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 2 504 

Всеукраїнські проекти 19 $ 174 387 

Разом: 20 $ 176 891 

 



 

Проект "Регіональна університетська мережа" 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 39 325 

Частка у загальній сумі грантів: 0,64 % 

Мета проекту — створення ефективної регіональної системи підготовки 

кадрів вищої наукової кваліфікації в галузі гуманітарних та соціальних 

наук. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 2 $ 39 325 

Разом: 2 $ 39 325 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підготовка платформи для розгортання проекту 

"Регіональна мережа університетів": створення мережі, проведення 

попереднього відбору реципієнтів програми, розробка схеми 

інституційної співпраці учасників, розробка схем управління та 

моніторингу проекту. 

Сума: $ 19 525  

Організація: Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, м. Київ. 

Керівник проекту: Фініков Тарас Володимирович. 

Зміст проекту: Здійснення комплексного дослідження систем і практик 

підготовки кадрів вищої кваліфікації шляхом порівняльного вивчення 

освітніх політик Білорусі, Литви, Польщі, Росії та України. 

Сума: $ 19 800  

 

 

Конференції та літні школи 

Кількість проектів: 13  

Сума: $ 97 243 

Частка у загальній сумі грантів: 1,58 % 



Для вдосконалення фахової підготовки викладачів вузів і розвитку 

сучасної наукової думки в галузі суспільних та гуманітарних дисциплін 

МФВ спільно з Інститутом Відкритого Суспільства (Будапешт) 

підтримує організацію та проведення Літніх шкіл із соціології, 

економіки, єврознавства, історії тощо. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 13 $ 97 243 

Разом: 13 $ 97 243 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення міжнародного семінару "MAPA Evaluation 

Seminar" за участі експертів у галузі вищої освіти зі Східної та 

Центральної Європи. 

Сума: $ 11 800  

Організація: Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Ніколаєвський Валерій Миколайович. 

Зміст проекту: Читання курсу лекцій "Соціальні проблеми суспільних 

трансформацій пострадянських суспільств" проф. Девідом Лейном з 

Кембриджського університету для студентів магістерської програми 

Школи соціології Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Кіровоградська педагогічна академія, м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Василенко Володимир Аркадійович. 

Зміст проекту: Організація і проведення конференції "Університетський 

менеджмент: інтеграція через партнерство". 

Сума: $ 2 143  

Організація: Товариство дослідників Центрально-Східної Європи, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Яковенко Наталія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських вчених у міжнародній 

конференції "Мазепа та його оточення. Історія, ідеологія, міжнародний 

контекст, культура, література", м. Мілан, 7-11 травня 2002. 

Сума: $ 1 650  



Організація: Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Ніколаєвський Валерій Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення майстер-класу проф. Л. Іоніна "Нова магічна 

епоха 2: трансформація гендеру" для викладачів соціологічних дисциплін 

вищих навчальних закладів України, 20-27 травня 2002. 

Сума: $ 10 927  

Організація: Благодійний фонд соціальних програм "ХХІ століття", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Коваль Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення всеукраїнської конференції "Викладання 

Європейських студій". 

Сума: $ 3 798  

Організація: Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Ніколаєвський Валерій Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення літньої школи "Суспільство у перехідний 

період: соціальні проблеми у соціологічному фокусі". 

Сума: $ 10 000  

Організація: Благодійний фонд соціальних програм "ХХІ століття", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Коваль Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення літньої школи "Становлення єврознавства: 

національний досвід та регіональні перспективи". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Дніпропетровська міська громадська організація "Центр 

культури", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Бойцун Наталія Євгенівна. 

Зміст проекту: Проведення літньої школи "Державне регулювання 

економіки: фінансові ринки, інвестиції, торгівля". 

Сума: $ 7 000  

Організація: Львівська богословська академія, м. Львів. 

Керівник проекту: Коломиєць Марта Анатоліївна. 

Зміст проекту: Підготовка та проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції "Прозорість та корупція у системі вищої освіти", 

21-22 листопада 2002. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Ніколаєвський Валерій Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення VIII Міжнародної наукової конференції 

"Харківські соціологічні читання", видання збірки матеріалів. 

Сума: $ 7 000  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка навчання аспірантів та молодих викладачів 

українських вищих навчальних закладів у літній школі Гарвардського 

університету. 

Сума: $ 25 230  

Організація: Інститут історії України НАНУ, м. Київ. 

Керівник проекту: Русанівський Віталій Макарович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських вчених у роботі ХІІІ 

Міжнародного з'їзду славістів з метою налагодження контактів для 

подальшого співробітництва із зарубіжними колегами. 

Сума: $ 6 195  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 40 323 

Частка у загальній сумі грантів: 0,66 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 2 504 

Всеукраїнські проекти 4 $ 37 819 

Разом: 5 $ 40 323 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Передання Національного інформаційного центру з 

питань освіти [www.education.gov.ua] Міністерству освіти і науки 

України та фінансова підтримка його технічного забезпечення. 

Сума: $ 30 000  

Організація: Асоціація інвалідів-вчених "Гомер", м. Київ. 

Керівник проекту: Коваленко Леонід Васильович. 

Зміст проекту: Видання збірника наукових праць з проблем 

впровадження спеціальних технологій інтегрованого та дистанційного 

навчання осіб з фізичними та сенсорними вадами "Комп'ютерні 

технології та вища освіта людей з особливими потребами". 

Сума: $ 2 000  



Організація: Донецький національний університет, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Шевченко Володимир Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки голови спілки ректорів вищих 

навчальних закладів Донецького регіону до університету м. Сідней, 

Австралія, для підписання договору про співпрацю. 

Сума: $ 2 504  

Організація: Центр етносоціальних досліджень, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Габрієлян Олег Аршавирович. 

Зміст проекту: Проведення круглого столу "Політична наука в Україні: 

становлення та перспективи". 

Сума: $ 4 819  

Організація: Комітет з Національної премії України імені Тараса 

Шевченка, м. Київ. 

Керівник проекту: Кравець Віктор Веніамінович. 

Зміст проекту: Забезпечення процесу підготовки матеріалів рукописної 

спадщини Г.С. Сковороди для публікації книги "Г.С.Сковорода. 

Оригінали та коментарі". 

Сума: $ 1 000  

 

 

Програма розвитку шкільної освіти 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 200 997 

Частка у загальній сумі грантів: 3,27 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 6 $ 54 997 

Всеукраїнські проекти 4 $ 146 000 

Разом: 10 $ 200 997 

 

 

Проект ПРООН, МОН України та МФВ "Інновація 

та оновлення освіти для покращення добробуту та 

зниження рівня бідності" 



Кількість проектів: 1  

Сума: $ 82 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,33 % 

Метою проекту є допомога Уряду України у створенні національної 

стратегії розвитку освіти України у ХХІ сторіччі. Перший етап проекту 

полягав у наданні технічної допомоги Міністерству освіти і науки 

України у підготовці Національної доктрини розвитку освіти і залученні 

учасників освітнього процесу до відкритої дискусії про пріоритети 

державної політики в галузі освіти, і завершився в грудні 2001 року 

презентацією семі аналітичних досліджень з актуальних проблем 

освітнього сектора Дослідження, виконані провідними українськими 

фахівцями за міжнародної консультаційної підтримки, мали вплив на 

формування системи поглядів, викладених у Національній доктрині, 

схваленій Другим з'їздом працівників освіти та затвердженій Указом 

Президента України №247 від.17.04.2002. Упродовж першого етапу було 

проведено низку заходів, які сприяли участі професійної спільноти в 

обговоренні шляхів вирішення проблем галузі. За підтримки проекту 

публікувалися проекти Національної доктрини та відбувалася широка 

громадська дискусія в засобах масової інформації. 

Другий етап (з квітня 2002р.) проекту було спрямовано на підготовку 

рекомендацій Урядові України щодо втілення актуальних завдань, 

визначених Національною доктриною розвитку освіти як "забезпечення 

доступності здобуття якісної освіти протягом життя для всіх громадян та 

дальше утвердження її національного характеру". Підготовка 

рекомендацій здійснюється шляхом проведення аналізу політики за 

такими напрямами: рівний доступ до якісної освіти; управління освітою; 

економіка освіти; моніторинг якості освіти; розвиток змісту освіти. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 82 000 

Разом: 1 $ 82 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Надання технічної допомоги Міністерству освіти і науки 

України для впровадження Національної доктрини розвитку освіти. 

Здійснення аналізу освітньої політики, міжнародна експертиза і розробка 

планів впровадження за напрямами: рівний доступ до якісної освіти, 

управління освітою, освітня економіка і фінансування освіти, якісний 



моніторинг, зміст освіти. 

Сума: $ 82 000  

 

 

Центр тестових технологій 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 99 997 

Частка у загальній сумі грантів: 1,62 % 

Проект "Центр тестових технологій" має за мету розробити і апробувати 

моделі зовнішнього стандартизованого тестування для забезпечення 

моніторингу якості освіти та рівного доступу до вищої освіти. Також 

передбачається створення умов для становлення системи зовнішнього 

тестування на національному рівні з метою забезпечення безперервного 

зв’язку між середньою і вищою освітою. 

2002 року проектом підготовлено нормативно-правову базу для 

проведення зовнішнього тестування (пробного, атестаційного та 

вступного) у рамках експерименту щодо зовнішнього тестування 

навчальних досягнень учнів (Наказ Міністерства освіти і науки № 409 від 

17.07.2002 р.), створено і апробовано тести з математики та історії, а 

також створено мережу регіональних центрів тестування (на заході 

України – при Львівському національному університеті ім. Івана Франка, 

у центрі – при Національному університеті "Києво-Могилянська 

Академія", на сході – при Харківському державному педагогічному 

університеті ім. Григорія Сковороди, на півдні – при Одеському 

національному університеті ім. Іллі Мечникова). Відповідно до цього, 

команда виконавців проекту працювала над створенням і підготовкою 

регіональних груп і забезпечено їх навчання, зокрема проведено цикл 

семінарів з питань конструювання тестів, тестологічного аналізу, 

логістики та процедур зовнішнього тестування. Проект налагодив 

співпрацю з іноземними та міжнародними інституціями, які займаються 

зовнішнім оцінюванням, зокрема Європейською Асоціацією оцінювання 

в освіті, Центральною і окружними екзаменаційними комісіями 

Республіки Польща, Екзаменаційним центром Литви, Центром 

тестування в Росії, Республіканським інститутом оцінки якості знань у 

Республіці Білорусь. Особливим завданням проекту було і залишається 

формування позитивного ставлення до зовнішнього оцінювання серед 

освітянської спільноти та інших зацікавлених сторін. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 6 $ 54 997 

Всеукраїнські проекти 1 $ 45 000 

Разом: 7 $ 99 997 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Розробка і апробація моделі зовнішнього 

стандартизованого тестування для забезпечення моніторингу якості 

освіти та рівного доступу до вищої освіти. Створення умов для 

становлення системи зовнішнього тестування на національному рівні з 

метою забезпечення безперервного зв'язку між середньою і вищою 

освітою. 

Сума: $ 45 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Створення регіонального центру тестування при 

Одеському національному університеті ім. Іллі Мечникова з метою 

формування інфраструктури системи зовнішнього тестування в регіоні, 

напрацювання бази тестів, проведення зовнішнього тестування на 

місцях. 

Сума: $ 6 250  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Створення регіонального центру тестування при 

Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" з метою 

формування інфраструктури системи зовнішнього тестування в регіоні, 

напрацювання бази тестів, проведення зовнішнього тестування на 

місцях. 

Сума: $ 6 250  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Створення регіонального центру тестування при 

Львівському національному університеті ім. Івана Франка з метою 

формування інфраструктури системи зовнішнього тестування в регіоні, 

напрацювання бази тестів, проведення зовнішнього тестування на 

місцях. 

Сума: $ 6 250  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Створення регіонального центру тестування при 

Харківському державному педагогічному університеті ім. Григорія 

Сковороди з метою формування інфраструктури системи зовнішнього 

тестування в регіоні, напрацювання бази тестів, проведення зовнішнього 

тестування на місцях. 

Сума: $ 6 250  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Проведення триденного семінару, спрямованого на 

підсумування та аналіз результатів першого експериментального 

тестування, розробку процедур тестування, підвищення професійного 

рівня виконавців проекту, підготовку інформаційних матеріалів та 

консультування з освітянською громадськістю. 

Сума: $ 9 597  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Придбання комп'ютерів і оргтехніки для обладнання 

Центру тестових технологій. 

Сума: $ 20 400  

 

 

Навчальний курс "Європейські студії" 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 11 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,18 % 

Проект "Навчальний курс "Європейські студії" для шкіл" має на меті 

розробку та впровадження в середні навчальні заклади інтегрованого 

курсу "Європейські студії" на модульній основі. Мета курсу — надання 

знань про Європу, про місце України в Європі, формування в учнів умінь 

і навичок, необхідних сучасному громадянину України для діяльності в 

європейському просторі. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 11 000 



Разом: 1 $ 11 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розробка платформи інтегрованого навчального курсу 

"Європейські студії" для шкіл. Визначення змісту і структури 

комплексних знань про Європу, необхідних сучасному громадянинові 

України. Проведення круглого столу за участі зарубіжних експертів, 

міжнародної конференції для вчителів, конкурсів дитячого малюнка та 

методичних розробок для курсу "Європейські студії" для шкіл. 

Сума: $ 11 000  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 8 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,13 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 8 000 

Разом: 1 $ 8 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Інститут політичних технологій, м. Львів. 

Керівник проекту: Комарницький Михайло Степанович. 

Зміст проекту: Проведення самооцінювання якості роботи у школах м. 

Львова та Львівської області. Створення всеукраїнської моделі 

моніторингу шкіл. 

Сума: $ 8 000  

 

 

Міжнародна освіта 



Кількість проектів: 21  

Сума: $ 123 622 

Частка у загальній сумі грантів: 2,01 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 10 270 

Дніпропетровська обл. 1 $ 9 030 

Донецька обл. 1 $ 9 470 

Львівська обл. 2 $ 19 310 

м. Київ 2 $ 19 190 

Одеська обл. 2 $ 14 640 

Харківська обл. 2 $ 17 140 

Всеукраїнські проекти 10 $ 24 572 

Разом: 21 $ 123 622 

 

 

Інформаційно-консультаційні центри з питань 

освіти за кордоном 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 73 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,19 % 

З метою сприяння отриманню освіти та нових кваліфікацій українськими 

студентами в іноземних університетах, МФВ здійснює постійну 

підтримку діяльності Інформаційно-консультаційних центрів з питань 

освіти за кордоном. Функції центрів — проведення консультацій та 

лекцій в приміщеннях Центрів та вищих навчальних закладах про 

можливості навчання, стажування чи проведення досліджень в 

закордонних університетах, процедури вступу та оформлення необхідних 

документів; пошук та впорядкування інформації про можливості 

різнобічної підтримки навчання, умови сплати за навчання, зокрема, 

можливості отримання фінансової підтримки, схеми подання 

аплікаційних форм та складання іспитів до закордонних навчальних 

закладів; розвиток мережі Ресурсних Центрів та інформаційних стендів, 

забезпечення їх необхідною літературою та інформацією про освітні 

програми Фонду та інших організацій; розробка інформаційних листівок 

та роздаткових матеріалів для потреб мережі, інструкцій для відвідувачів 

Центрів; ведення комплексної бази даних про чинні програми надання 

грантів та стипендій для навчання за кордоном. 



Мережа центрів активно співпрацює з представництвами міжнародних 

організацій, що надають стипендії для навчання за кордоном — 

USIS/PAS, ACCELS/ACIE, IREX, Британська рада, Французький 

культурний центр, DAAD, Інститут Гете, Інформаційний центр Ради 

Європи, іноземними посольствами та ін. 

Стипендії надаються за результатами відкритого конкурсу. Більшість 

програм стипендій МФВ/ІВС мають соціально-економічне та 

гуманітарне спрямування (для політологів, економістів, істориків, 

юристів, соціологів, журналістів, і т.ін.). Стипендії МФВ чи ІВС, 

зазвичай, передбачають відшкодування усіх витрат, пов’язаних із 

навчанням у закордонному університеті — оплату за навчання та 

проживання, а також витрати на візи та дорогу. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 10 270 

Дніпропетровська обл. 1 $ 9 030 

Донецька обл. 1 $ 9 470 

Львівська обл. 1 $ 12 360 

м. Київ 1 $ 11 440 

Одеська обл. 1 $ 9 690 

Харківська обл. 1 $ 10 740 

Разом: 7 $ 73 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Операційна діяльність Центру "Освіта", м. Київ. 

Сума: $ 11 440  

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", м. Одеса. 

Керівник проекту: Шевченко Лариса Дмитрівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру "Освіта". 

Сума: $ 9 690  

Організація: Харківський громадський центр "Освіта", м. Харків. 

Керівник проекту: Булгакова Наталія Борисівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру "Освіта". 

Сума: $ 10 740  



Організація: Інформаційно-консультативний центр "Освіта", м. Львів. 

Керівник проекту: Гаталяк Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру "Освіта". 

Сума: $ 12 360  

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Булавінцев Юрій Єгорович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру "Освіта". 

Сума: $ 10 270  

Організація: Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Папук Сергій Валерійович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру "Освіта". 

Сума: $ 9 030  

Організація: Центр політологічних досліджень, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Зоріна Ганна Ігорівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру "Освіта". 

Сума: $ 9 470  

 

 

Центрально-Європейський університет 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 26 050 

Частка у загальній сумі грантів: 0,42 % 

Центральноєвропейський університет — визнаний у світі заклад 

післядипломної освіти у галузі суспільних наук. Його метою є сприяння 

розвитку відкритого суспільства в Центральній та Східній Європі та 

країнах колишнього Радянського Союзу через впровадження системи 

освіти, заснованої на творчості, критичному підході до аналізу ідей та 

порівнянні. Навчальні заклади ЦЄУ знаходяться в Будапешті (Угорщина) 

та Варшаві (Польща). 

ЦЄУ пропонує магістерські програми в таких галузях: гендер і культура, 

екологія, економіка, історія, медієвістика, міжнародне комерційне 

право, міжнародні відносини та європейські студії, вивчення 

націоналізму, південно-східноєвропейські студії, політологія, порівняльне 

конституційне право, права людини, соціологія. 



ЦЄУ пропонує програми для аспірантів, які здійснюють наукові 

дослідження в інших освітніх закладах, але бажають скористатися 

можливостями, котрі надають ресурси ЦЄУ, інноваційні програми та 

викладачі міжнародного рівня для написання дисертацій. Одно- або 

двосеместрове перебування таких аспірантів у ЦЄУ спонсорує 

відповідний факультет університету чи певна програма. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 1 $ 6 950 

м. Київ 1 $ 7 750 

Одеська обл. 1 $ 4 950 

Харківська обл. 1 $ 6 400 

Разом: 4 $ 26 050 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", м. Одеса. 

Керівник проекту: Шевченко Лариса Дмитрівна. 

Зміст проекту: Адміністрування програм Центрально-Європейського 

університету. 

Сума: $ 4 950  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програм Центрально-Європейського 

університету. 

Сума: $ 7 750  

Організація: Інформаційно-консультативний центр "Освіта", м. Львів. 

Керівник проекту: Гаталяк Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Адміністрування програм Центрально-Європейського 

університету. 

Сума: $ 6 950  

Організація: Харківський громадський центр "Освіта", м. Харків. 

Керівник проекту: Булгакова Наталія Борисівна. 

Зміст проекту: Адміністрування програм Центрально-Європейського 

університету. 

Сума: $ 6 400  

 

 



Мережеві програми стипендій 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 24 572 

Частка у загальній сумі грантів: 0,40 % 

У 2002 році переможцями за різними мережевими програмами стипендій 

на навчання за кордоном, які адмініструє в Україні Міжнародний фонд 

"Відродження", стали: 

OSI/FCO Oxford Chevening Scholarship 

1. Масліченко Сергій (Київ)  

2. Жежерін Владислав (Київ)  

3. Омелянчук Олексій (Київ)  

4. Даніліна Світлана (Київ)  

5. Колибашкіна Ніна (Сімферополь)  

6. Кузик Петро (Львів)  

OSI/FCO Cambridge Chevening Scholarship 

7. Салахян Олена (Чернівці)  

8. Ягольник Антоніна (Львів)  

9. Кніш Наталія (Вінниця)  

OSI/FCO Edinburgh Chevening Scholarship 

10. Посипайко Ігор (Київ)  

11. Данілін Олексій (Донецьк)  

Oxford Hospitality Scheme 

12. Гладуш Надія (Київ) 

13. Коновалов Олексій (Запоріжжя) 

14. Ложко Олексій (Дніпропетровськ)  

15. Русакова Наталя (Одеса) 

Cambridge Hospitality Scheme 

16. Герасимов Ростислав (Одеса) 

17. Дуб Сергій (Київ) 

18. Агарков Сергій (Донецьк) 

19. Кузіма Ірина (Харків)  

CEU SUN 



20. Добрянський Святослав (Львів) 

21. Додіна Євгенія (Одеса) 

22. Додонов Борис (Київ) 

23. Дзигигир Юрій (Київ) 

24. Фусін Олександр (Харків) 

25. Головата Ірина (Київ) 

26. Головинська Валентина (Київ) 

27. Колісніченко Наталя (Одеса) 

28. Колядін Володимир (Харків) 

29. Козачко Олексій (Київ) 

30. Киселов Володимир (Київ) 

31. Маляренко Тетяна (Київ) 

32. Медун Тетяна (Київ) 

33. Мельниченко Ольга (Київ) 

34. Монахова Наталя (Київ) 

35. Морозова Софія (Київ) 

36. Мустафьєва Едіє (Одеса)  

37. Ніколенко Олена (Одеса) 

38. Ольхович Оксана (Львів) 

39. Орлов Микола (Київ) 

40. Остапенко Лілія (Київ) 

41. Пархомчук Олексій (Київ) 

42. Пецун Олена (Київ) 

43. Потапов Олексій (Харків) 

44. Радивинчук Наталя (Киїів) 

45. Рудой Сергій (Одеса) 

46. Швидко Тетяна (Київ) 

47. Сминтина Олена (Одеса) 

48. Стотика Євген (Одеса) 

49. Сусак Олена (львів) 

50. Силантьєв Сергій (Одеса) 

51. Цаплін Валерій (Київ) 

Central European University 

52. Бандрівський Василь 

53. Шаленик Іван 

54. Кутонова Тамара 

55. Керекеша Ольга 

56. Яворська Оксана 

57. Берест Юлія 

58. Єрмоленко Володимир 

59. Кушнір Мар’ян 

60. Перегінець Марія 

61. Рішко Степан 



62. Олійник Наталя 

63. Сімонов Ярослав 

64. Максименко Ольга 

65. Прокоп’єв Олексій 

66. Малік Валерія 

67. Дяченко Олег 

Global Supplementary Grant Program 

68. Госал Владислава 

69. Теслюк Євгенія 

70. Болоцкіх Юлія 

71. Тарабан Світлана 

72. Єрохін Олег 

Soros Supplementary Grant Program 

73. Бачинський Микола 

74. Бахінська Анна 

75. Белла Віталія 

76. Беца Івета 

77. Грищук Олександр 

78. Керимов Ленур 

79. Кухаренко Богдан 

80. Пейчев Віталій 

81. Прибило Олег 

82. Пука Єва 

83. Шеленжик Олена 

84. Скулевич Яна 

85. Стукалова Анастасія 

86. Таранда Леся 

87. Водінчар Олена 

88. Златиєва Олена 

Course Development Competition 

89. Кукуруза Анна 

90. Введенська Тетяна 

Curriculum Resource Center 

91. Войтенко Олександр  

92. Тягло Олександр  

93. Ковальчук Наталя  

94. Левчук Світлана  

95. Сербіна Тетяна  



96. Шепоренко Ольга  

97. Юр’єва Ірина 

98. Середа Вікторія  

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 10 $ 24 572 

Разом: 10 $ 24 572 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми OSI/FCO Edinburgh 

Chevening Scholarships Program. 

Сума: $ 3 200  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми NSP VU Exchange Program 

2002/2003. 

Сума: $ 4 512  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми NSP Global Supplementary 

Grants. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми Soros Supplementary Grants. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми OSI/FCO Cambridge 

Chevening Scholarships Program. 

Сума: $ 3 250  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми Oxford Hospitality Scheme 

Program. 

Сума: $ 1 323  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми Cambridge Hospitality Scheme 



Program. 

Сума: $ 830  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми OSI/FCO Oxford Chevening 

Scholarships Program. 

Сума: $ 2 900  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Aдміністрування програми International Policy 

Fellowships Program. 

Сума: $ 2 300  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування мережевої програми стипендій. 

Сума: $ 2 257  

 

 

Соціально-освітні програми 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 173 870 

Частка у загальній сумі грантів: 2,82 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 5 000 

Всеукраїнські проекти 6 $ 168 870 

Разом: 7 $ 173 870 

 

 

Програма "Дебати" 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 30 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,49 % 

Український інформаційно-методичний центр "Дебати" — член 

Міжнародної асоціації дебатної освіти IDEA. В останні роки за 

підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Інституту відкритого 



суспільства (Нью-Йорк) створено мережу центрів "Дебати" у 

Сімферополі, Львові, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі. 

Центри мають угоди про співпрацю з місцевими відділами освіти та 

іншими національними організаціями. Вони презентують свої методики 

на освітніх конференціях і беруть участь у реалізації інших програм в 

Україні, шукають партнерів і адаптують нові форми роботи. Нині в 

Україні працює 105 шкільних та 50 студентських клубів "Дебати". 

Мета програми "Дебати" — заохочувати молодь вести активний спосіб 

життя, ставати соціально свідомими громадянами нашої країни. "Дебати" 

існують не для суперечок, а для того, щоб робити дітей більш 

обізнаними у навколишньому світі. На відміну від традиційної освіти, 

методика проведення дебатів навчає учнів знаходити переваги та 

недоліки кожної з позицій, логічно, а не емоційно, доводити власні 

переконання. "Дебати" — це професійна підготовка для учнів, які 

бажають вступити на юридичний, політологічний, філософський, 

філологічний факультети. Цю програму беруть на озброєння також 

викладачі інших дисциплін, тому що вона допомагає розвивати усне 

мовлення, підвищуючи загальний рівень ерудиції. Програма навчає 

молодь критично мислити, заохочує її до спілкування на актуальні теми 

сьогодення, виховує толерантність та повагу до думок інших, навчає 

риторики, допомагає оволодівати навичками публічного виступу. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 30 000 

Разом: 1 $ 30 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійна організація "Вчителі за демократію та 

партнерство", м. Київ. 

Керівник проекту: Пекар Ірина Данилівна. 

Зміст проекту: Проведення двох навчальних семінарів для тренерів 

різних рівнів, проведення трьох учнівських Всеукраїнських турнірів з 

дебатів, проведення дебатних турнірів та семінарів для тренерів на рівні 

регіонів, створення веб-сторінки для оптимізації інформаційно-

методичної роботи. 

Сума: $ 30 000  

 

 



Програма "Крок за кроком" 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 121 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,97 % 

Впровадження нової моделі освіти дітей віком від народження до десяти 

років, в основі якої лежать цінності демократії. Програма ґрунтується на 

кращих європейських та американських традиціях ранньої освіти дітей і 

поєднує їх з традиціями вітчизняної педагогіки, освітніми та 

культурними особливостями різних регіонів України. Програма сприяє 

вихованню рис, необхідних для життя у демократичному суспільстві, 

зокрема: вміння критично мислити, самостійно здійснювати свідомий 

вибір, чітко окреслювати та вирішувати проблеми, сприймати зміни та 

ефективно впливати на них, бути творчим та гнучким, сприймати себе як 

частину місцевої спільноти, країни, світу. Реалізація програми 

передбачає організацію та проведення численних семінарів-тренінгів, а 

також участь у відповідних міжнародних заходах. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 5 000 

Всеукраїнські проекти 3 $ 116 000 

Разом: 4 $ 121 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Проведення тренінгу для тренерів за програмою 

"Залучення дітей з особливими потребами". Видання методичних 

посібників для вчителів "Залучення дітей з особливими потребами до 

загальноосвітніх класів" та "Залучення дітей з розумовою відсталістю до 

загальноосвітніх класів". Проведення круглих столів, тренінгів для 

керівників освітніх закладів, менторів, письменників, батьків та 

педагогів. Видання журналу "Кроки до демократичної освіти" та 

буклетів. 

Сума: $ 40 000  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Проведення регіонального тренінгу з менеджменту та 



тренінгу з підготовки експертів із сертифікації педагогів за програмою 

"Крок за кроком". 

Сума: $ 46 000  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Інституціональна підтримка програми "Крок за кроком" 

як нової моделі освіти дітей віком від народження до десяти років, в 

основі якої лежать цінності демократії. Програма сприяє вихованню рис, 

необхідних для життя у демократичному суспільстві. 

Сума: $ 30 000  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Здійснення наставницької діяльності з поширення 

програми "Крок за кроком" в Азербайджані. 

Сума: $ 5 000  

 

 

Програма "Читання та письмо для розвитку 

критичного мислення" 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 22 870 

Частка у загальній сумі грантів: 0,37 % 

Метою програми є впровадження у шкільну практику стратегій 

викладання, що допомагають школярам осмислювати прочитане, 

виявляти самостійність у питаннях самоосвіти, розуміти логіку 

аргументів, вчитися уважно слухати співрозмовника, впевнено вести 

дискусії та приймати виважені рішення. Реалізація програми "Читання та 

письмо для розвитку критичного мислення" сприяє підтримці 

демократизації освіти шляхом змін у методиці викладання навчальних 

дисциплін. Проект пропонує чітку систему навчальних методик, котрі 

сприятимуть розвитку в учнів критичного мислення та навичок 

самостійного навчання. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 2 $ 22 870 

Разом: 2 $ 22 870 



 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Науково-методичний центр розвитку критичного та 

образного мислення "Інтелект", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Наталія Адамівна. 

Зміст проекту: Реалізація програми "Читання та письмо для розвитку 

критичного мислення" в Україні шляхом організації і проведення 

семінарів-тренінгів для вчителів освітніх закладів різних типів, 

викладачів вищих навчальних закладів та методистів обласних інститутів 

підвищення кваліфікації і післядипломної освіти вчителів. 

Сума: $ 20 000  

Організація: Науково-методичний центр розвитку критичного та 

образного мислення "Інтелект", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Наталія Адамівна. 

Зміст проекту: Підтримка візиту зарубіжних волонтерів в Україну в 

рамках програми "Читання та письмо для критичного мислення". 

Сума: $ 2 870  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 70 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,14 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 7 $ 70 000 

Разом: 7 $ 70 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Інноваційний центр з міжнародних освітніх програм "ІНКОС", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Мінгазутдінов Ігор Олександрович. 

Зміст проекту: Створення бази даних науково-технічних пропозицій вищих 

навчальних закладів України. Публікаця бази даних у мережі Інтернет, видання 



друкованої та CD-версії бази даних. 

Сума: $ 12 000  

Організація: Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і 

науки України, м. Київ. 

Керівник проекту: Соколов Віталій Ілліч. 

Зміст проекту: Підготовка до друку і видання "Каталогу інноваційних 

розробок у навчальному процесі вищих навчальних закладів". 

Сума: $ 6 655  

Організація: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Олійник Віктор Васильович. 

Зміст проекту: Організація і проведення Міжнародного симпозіуму з проблем 

післядипломної педагогічної освіти в Україні. 

Сума: $ 3 620  

Організація: Дитяче громадське об’єднання "Дитячий альпійський рух 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Стефанович Олександр Васильович. 

Зміст проекту: Організація зимового відпочинку і оздоровлення дітей-сиріт у 

Карпатських горах. 

Сума: $ 5 529  

Організація: Дніпропетровська міська громадська організація "Центр 

культури", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Бойцун Наталія Євгенівна. 

Зміст проекту: Створення циклу науково-освітніх телепрограм з метою 

надання широким колам громадськості інформації про освітні реформи в 

Україні і світі. 

Сума: $ 11 800  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Технологічна та інформаційна підтримка Українського 

освітнього серверу і його розміщення на технічній платформі Громадянського 

Інтернет-порталу. 

Сума: $ 1 696  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення громадського дослідження проблем сучасної 

української школи з погляду її повсякденного функціонування за участі 

вчителів, батьків і відповідальних державних органів. Видання книги "Поза 

межами можливого: українська школа, якою вона є". 

Сума: $ 28 700  

 



 

Програма "Культура" 

Кількість проектів: 127  

Сума: $ 379 694 

Частка у загальній сумі грантів: 6,17 % 

З часу заснування у 1994 році програма "Культура" Міжнародного фонду 

"Відродження" пройшла довгий шлях, активно допомагаючи розвитку культури в 

період формування та становлення в Україні відкритого, демократичного суспільства. 

Програмою підтримувалися різноманітні мистецькі проекти: міжнародні фестивалі, 

театральні постановки, виставки візуального мистецтва, літературні акції, творчі 

майстерні, конференції з актуальних питань управління культурою, тощо.  

2002 року програмою зроблено важливі кроки у напрямі залучення незалежних 

експертів і представників громадськості до співпраці з органами державного 

управління, участі у розробці законодавчих актів і їх обговоренні, формування 

виваженої концепції культурної політики, що враховуватиме і розвиватиме 

соціально-економічні та політичні реформи, що здійснюються в Україні. 

Програма сприяла організації і проведенню Парламентських слухань "Українська 

культура: стан та перспективи розвитку", підготовці та виданню аналітичних 

матеріалів із законодавчого і фінансового забезпечення галузі, створенню 

Громадської ради з питань культури і духовності при профільному комітеті 

Верховної Ради України. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 2 $ 2 050 

Івано-Франківська обл. 3 $ 5 492 

Львівська обл. 6 $ 2 785 

м. Київ 32 $ 42 149 

Одеська обл. 3 $ 1 529 

Харківська обл. 2 $ 750 

Всеукраїнські проекти 79 $ 324 939 

Разом: 127 $ 379 694 

 

 



Мережева програма "Мистецтво і 

культура" Інституту Відкритого 

Суспільства, Будапешт 

Кількість проектів: 48  

Сума: $ 154 010 

Частка у загальній сумі грантів: 2,50 % 

Мережева програма "Мистецтво і Культура" Інституту Відкритого Суспільства, 

Будапешт, покликана сприяти творчим обмінам та співпраці митців із країн 

Центральної та Східної Європи, Кавказу, Середньої Азії, Монголії, де діють 

національні фундації Сороса, та стимулювати системні зміни у царині 

культурної політики для всебічного розвитку мистецтва і культури в країнах 

регіону. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 2 $ 2 050 

Івано-Франківська обл. 2 $ 3 000 

Львівська обл. 2 $ 1 600 

м. Київ 17 $ 17 412 

Одеська обл. 2 $ 1 129 

Харківська обл. 1 $ 250 

Всеукраїнські проекти 22 $ 128 569 

Разом: 48 $ 154 010 

 

 

Конкурс "Культурна політика" 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 38 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,62 % 

Метою конкурсу є підтримка тривалих структурних змін у царині 

культурної політики для забезпечення сталого розвитку мистецтва і 

культури в сучасних умовах. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон Підтримано Сума 



проектів 

Всеукраїнські проекти 4 $ 38 000 

Разом: 4 $ 38 000 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Громадська організація "Український мистецький форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кот Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Розвиток діяльності Українського мистецького форуму 

— мережі культурно-мистецьких громадських організацій України. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Український філософський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Рутковський Олександр Григорович. 

Зміст проекту: Створення ефективної моделі суспільного діалогу щодо 

проблем українського кіно для подолання кризи у цій сфері. Серед 

заходів за проектом — перше всеукраїнське опитування "Яким має бути 

українське кіно?", фестиваль "Українські альтернативи", семінари, круглі 

столи, підготовка рекомендацій для подання до Міністерства культури і 

мистецтв України. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Центр підтримки громадських і культурних ініціатив, 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Барашкова Тетяна Семенівна. 

Зміст проекту: Трансформація культурних установ Дніпропетровщини 

шляхом втілення моделі міжсекторних стосунків між державними 

культурними установами і недержавними організаціями. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ. 

Керівник проекту: Бабенчук Ярослава Романівна. 

Зміст проекту: Створення інформаційного ресурсу, проведення 

модульних семінарів для сприяння розвиткові післядипломної освіти у 

галузі мистецького менеджменту в Україні. 

Сума: $ 8 000  

 

 

Конкурс "Культурні зв'язки" 



Кількість проектів: 30  

Сума: $ 69 020 

Частка у загальній сумі грантів: 1,12 % 

Завданням конкурсу є підтримка комплексних культурно–мистецьких 

заходів з майстернями, семінарами, тренінгами та обговореннями, що 

можуть реально сприяти системним змінам у культурі (підтримка 

незалежного сектора, розбудова мистецьких мереж, самозабезпечення 

мистецьких проектів). 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 550 

Львівська обл. 1 $ 100 

м. Київ 12 $ 12 712 

Одеська обл. 1 $ 829 

Харківська обл. 1 $ 250 

Всеукраїнські проекти 14 $ 54 579 

Разом: 30 $ 69 020 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Альтернативні візуальні студії, м. Київ. 

Керівник проекту: Стукалова Катерина Олегівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у фестивалі 

поетичного відео "Word in Motion", м. Рига, Латвія. 

Сума: $ 380  

Організація: Південно-українська асоціація сприяння розвитку та 

захисту прав жінок "Світло", м. Одеса. 

Керівник проекту: Волченко Наталія Анатоліївна. 

Зміст проекту: Популяризація, розвиток та підтримка різних форм 

сучасного танцю в Україні шляхом проведення концертів, майстер-класів 

та конференцій, присвячених новим досягненням пластичного 

мистецтва. 

Сума: $ 6 500  

Організація: Запорізький обласний благодійний фонд "Акорд", 

м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Ларчіков Вадим Вікторович. 

Зміст проекту: Створення панорами розвитку авангардних напрямів 

музики XX століття у її взаємозв’язку, перетині та суперечностях із 



музикою епохи Бароко. 

Сума: $ 5 800  

Організація: Громадська організація "Художня інвестиція", м. Київ. 

Керівник проекту: Пригодич Надія Павлівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у кураторському 

семінарі "Curating in Transition", м. Бєлград, Сербія, з метою обміну 

досвідом та популяризації українського сучасного мистецтва. 

Сума: $ 357  

Організація: Громадська організація "Художня інвестиція", м. Київ. 

Керівник проекту: Пригодич Надія Павлівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі східноєвропейських митців у V 

Міжнародному фестивалі відео-арту і короткого фільму "Пастка для 

снів". 

Сума: $ 6 000  

Організація: Асоціація "Нова музика", м. Одеса. 

Керівник проекту: Калмикова Інесса Дмитрівна. 

Зміст проекту: Проведення концертів, майстер класів, семінарів та 

дискусій в рамках "Імпровізаційної каруселі" — комплексного заходу, 

спрямованого на розвиток сучасного мистецтва імпровізації. 

Сума: $ 5 530  

Організація: Громадська організація "Незалежний культурологічний 

журнал "Ї"", м. Львів. 

Керівник проекту: Прохасько Юрій Богданович. 

Зміст проекту: Участь українського учасника у міжнародній зустрічі 

письменників, м. Варшава, Польща. 

Сума: $ 100  

Організація: Фонд Дмитра Шелеста у Львові, м. Львів. 

Керівник проекту: Гончаренко Анна Лаврентіївна. 

Зміст проекту: Проведення II Міжнародного фестивалю голосу 

"Соловей" — презентація українській аудиторії кращих зразків 

автентичного співу. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ. 

Керівник проекту: Стукалова Катерина Олегівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі східноєвропейських митців у III 

Київському міжнародному фестивалі медіа-мистецтва. 

Сума: $ 4 000  



Організація: Фонд Дмитра Шелеста у Львові, м. Львів. 

Керівник проекту: Дергачов Олег Вікторович. 

Зміст проекту: Проведення I Міжнародних майстер-класів анімації з 

метою популяризації та розвитку анімаційного мистецтва в Україні. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Харківське обласне відділення Спілки фотохудожників 

України, м. Харків. 

Керівник проекту: Павлова Тетяна Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у мистецькому 

семінарі фотохудожників за програмою візитів, організованою Центром 

сучасного мистецтва у Братиславі, з метою набуття нового досвіду та 

сприяння розвиткові подібних заходів в Україні. 

Сума: $ 250  

Організація: Національна спілка кінематографістів України, м. Київ. 

Керівник проекту: Зінов’єва Світлана Людомирівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у Балтійському 

кінофорумі з метою налагодження творчих зв'язків та ознайомлення з 

новими здобутками у царині кіновиробництва. 

Сума: $ 400  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Мистецьке березілля", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Щербина Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Участь українського представника у міжнародному 

семінарі з документального кіно "Зустрічі в Сибіру" з метою набуття 

творчого досвіду та встановлення нових контактів. 

Сума: $ 405  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Мистецьке березілля", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Васильєв Сергій Геннадійович. 

Зміст проекту: Участь українського представника у міжнародному 

семінарі "Нова комунікація", м. Нітра, Словаччина, присвяченому 

створенню інформаційної театральної мережі європейських країн. 

Сума: $ 240  

Організація: Благодійний фонд ім. Абдурашида Медієва, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Ізмайлов Енвер. 

Зміст проекту: Участь тріо Енвера Ізмайлова у "Етно-джазовому 

фестивалі – 2002", Молдова, задля посилення культурних зв'язків між 

країнами, знайомства з новими напрямами сучасної фольклорної музики. 

Сума: $ 550  



Організація: Інституція нестабільних думок, м. Київ. 

Керівник проекту: Гнилицький Олександр Анатолійович. 

Зміст проекту: Участь українського представника у Міжнародній 

конференції з питань сучасного мистецтва, Монголія. 

Сума: $ 913  

Організація: Національна спілка кінематографістів України, м. Київ. 

Керівник проекту: Тихий Володимир Вікторович. 

Зміст проекту: Презентація кращих зразків українського кіномистецтва 

на Міжнародному кінофестивалі, Грузія. 

Сума: $ 370  

Організація: Західноєвропейський інститут, м. Київ. 

Керівник проекту: Мітрофанов Євген. 

Зміст проекту: Участь українського представника у міжнародному 

семінарі "Кіноіндустрія пост-комуністичних країн у період приватизації 

та інтеграції до Європи", Грузія. 

Сума: $ 370  

Організація: Благодійний фонд підтримки молодіжних ініціатив, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Воробйова Ірина Олексіївна. 

Зміст проекту: Проведення науково-практичного семінару з питань 

експозиційної роботи у літературно-меморіальних музеях. 

Сума: $ 4 700  

Організація: Український освітній центр реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Ляховецька Тетяна Іванівна. 

Зміст проекту: Участь двох українських представників у Форумі 

документального кіно, Чехія. 

Сума: $ 700  

Організація: Львівська обласна дитяча організація "Галицьке коло", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Сняданко Наталія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у Міжнародній 

конференції перекладачів "Пісні східних слов'ян", м. Гданськ, Польща. 

Сума: $ 91  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ. 

Керівник проекту: Бондар Андрій Володимирович. 

Зміст проекту: Участь двох українських представників у Міжнародній 

конференції перекладачів "Пісні східних слов'ян", м. Гданськ, Польща. 

Сума: $ 370  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Презентація робіт режисера Кіри Муратової на 

міжнародному семінарі "Масс-медіа — мова кіно — вплив", м. Санкт-

Петербург, Росія. 

Сума: $ 358  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ. 

Керівник проекту: Бабенчук Ярослава Романівна. 

Зміст проекту: Участь двох українських представників у конференції 

"Культурна політика в країнах пострадянського простору", м. Санкт-

Петербург, Росія. 

Сума: $ 606  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Жук Ольга Любомирівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у Міжнародній 

конференції з питань сучасного мистецтва, м. Братислава, Словаччина. 

Сума: $ 455  

Організація: Асоціація "Нова музика", м. Одеса. 

Керівник проекту: Перепелиця Олександр. 

Зміст проекту: Участь двох українських представників у Міжнародному 

фестивалі-конференції сучасної та традиційної музики, м. Баку, 

Азербайджан. 

Сума: $ 829  

Організація: Альтернативні візуальні студії, м. Київ. 

Керівник проекту: Моцюк Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення міжнародного фестивалю музичних 

перформенсів та звукових інсталяцій "Новий звук", січень 2003. 

Сума: $ 11 102  

Організація: Київська міська організація Спілки композиторів України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Загайкевич Алла Леонідівна. 

Зміст проекту: Участь трьох українських представників у музичному 

фестивалі-конференції "SoNoR Links", м. Баку, Азербайджан, 19-23 

лютого 2003. 

Сума: $ 1 134  

Організація: Науково-просвітній та культурний Центр "Франко-

Європа", м. Київ. 

Керівник проекту: Чепелик Оксана Вікторівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у міжнародному 



фестивалі "SEAFair-2002", м. Скоп'є, Македонія. 

Сума: $ 730  

Організація: Фонд сприяння розвитку національного художнього музею 

України, м. Київ. 

Керівник проекту: Грущенко Тетяна Сергіївна. 

Зміст проекту: Проведення практичного семінару "Давай пограємо в 

музей!" з метою обговорення нових стратегій впровадження та розвитку 

музейної педагогіки в Україні. 

Сума: $ 3 780  

 

 

Конкурс "Міст взаєморозуміння" 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 34 290 

Частка у загальній сумі грантів: 0,56 % 

Конкурс, оголошений в мережі фундацій Сороса на підтримку проектів, 

тематично пов’язаних з культурами країн Центральної Азії, Кавказу 

(Азербайджаном, Вірменією, Грузією, Казахстаном, Киргизстаном, 

Таджикистаном, Узбекистаном) та Монголії для стимулювання 

партнерської діяльності, комунікації і регіональної співпраці, сприяння 

глибшому взаєморозумінню, толерантності та обізнаності з різними 

культурами й релігіями регіону. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 3 $ 34 290 

Разом: 3 $ 34 290 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна. 

Зміст проекту: Проведення Міжнародного міжкультурного форуму 

громадських організацій України, Узбекистану та Таджикистану, 

присвяченого проблемам розвитку міжкультурних ініціатив країн-

учасниць. 

Сума: $ 15 000  



Організація: Інститут регіонального розвитку, культури та просвіти, 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Хачатрян Асмік. 

Зміст проекту: Проведення семінару, серії лекцій, концертів та виставок 

в рамках проекту "Мистецький Вавілон", присвяченого проблемам 

міжкультурних відносин, а також гармонізації стосунків між 

християнською і мусульманською релігіями. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Херсонський міський центр молодіжних ініціатив 

"ТОТЕМ", м. Херсон. 

Керівник проекту: Афанасьєв Максим Євгенович. 

Зміст проекту: Cтворення пересувної виставки "Салям Алейкум: мир 

вашому дому" і відрядження творчої експедиції українських митців до 

Узбекистану. 

Сума: $ 9 290  

 

 

Конкурс "Дивлячись усередину" 

Кількість проектів: 11  

Сума: $ 12 700 

Частка у загальній сумі грантів: 0,21 % 

Конкурс започатковано з метою реалізації програми стажувань для 

мистецьких менеджерів і керівників культурно-мистецьких організацій в 

країнах Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, Кавказу та 

Монголії. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 1 500 

Івано-Франківська обл. 2 $ 3 000 

Львівська обл. 1 $ 1 500 

м. Київ 5 $ 4 700 

Одеська обл. 1 $ 300 

Всеукраїнські проекти 1 $ 1 700 

Разом: 11 $ 12 700 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 



Організація: Асоціація "Нова музика", м. Одеса. 

Керівник проекту: Цепколенко Кармела Семенівна. 

Зміст проекту: Стажування Нарека Товмасяна, Вірменія, за програмою 

"Дивлячись всередину" з метою обміну досвідом у галузі управління 

культурно-мистецькими організаціями. 

Сума: $ 300  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Онух Єжи. 

Зміст проекту: Стажування Харутюна Торосяна, Вірменія, у Центрі 

сучасного мистецтва, м. Київ, з метою ознайомлення з принципами 

управління культурно-мистецькими організаціями. 

Сума: $ 300  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Мистецьке березілля", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Воробйова Ірина Олексіївна. 

Зміст проекту: Стажування Цедма Дамдінсурен, Монголія, у 

літературно-меморіальному музеї М. Булгакова, м. Київ, з метою обміну 

досвідом. 

Сума: $ 300  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Островська Олеся Богданівна. 

Зміст проекту: Стажування Олесі Островської у Центрі сучасного 

мистецтва, м. Бєлград, з метою поглиблення фахового досвіду та 

встановлення нових, довготривалих творчих контактів. 

Сума: $ 2 300  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Островська Олеся Богданівна. 

Зміст проекту: Стажування Світлани Младенов у Центрі сучасного 

мистецтва, м. Київ, з метою обміну досвідом і встановлення творчих 

контактів для активної співпраці у галузі сучасного мистецтва. 

Сума: $ 300  

Організація: Благодійний фонд відродження і розвитку "Наш 

Станіславів", м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Панчишин Ігор Зиновійович. 

Зміст проекту: Стажування Ігора Панчишина у Центрі cучасного 

мистецтва, м. Варшава, Польща, для обміну досвідом та встановлення 

нових контактів задля подальшого розвитку сучасного мистецтва в 

Україні. 

Сума: $ 1 500  



Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ. 

Керівник проекту: Білоус Світлана Віталіївна. 

Зміст проекту: Стажування Світлани Білоус за мережевою програмою 

"Дивлячись всередину" з метою обміну досвідом та встановлення нових 

контактів. 

Сума: $ 1 700  

Організація: Благодійний фонд підтримки молодіжних ініціатив, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Воробйова Ірина Олексіївна. 

Зміст проекту: Стажування Ірини Воробйової за мережевою програмою 

"Дивлячись всередину" з метою поглиблення фахового досвіду та 

встановлення нових творчих контактів. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Освітній ресурсний центр, м. Львів. 

Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна. 

Зміст проекту: Стажування Ярини Боренько за мережевою програмою 

"Дивлячись всередину" з метою поглиблення фахового досвіду та 

встановлення нових творчих контактів. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Калуський відділ Союзу українок, м. Калуш. 

Керівник проекту: Паньо Уляна Іванівна. 

Зміст проекту: Стажування Уляни Паньо у "Wybrzezak Theatre" за 

мережевою програмою "Дивлячись всередину" з метою поглиблення 

фахового досвіду та встановлення нових творчих контактів. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Сімферопольська міська громадська організація 

"Регіональне ресурсне агентство "Крим-перспектива", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Заатов Ісмет Аблятіфович. 

Зміст проекту: Стажування Ісмета Заатова у Міністерстві культури 

Румунії за мережевою програмою "Дивлячись усередину" з метою 

обміну досвідом та набуття нових творчих зв'язків. 

Сума: $ 1 500  

 

 

Національна програма "Культура" 



Кількість проектів: 69  

Сума: $ 115 613 

Частка у загальній сумі грантів: 1,88 % 

У 2002 році програма "Культура" мала на меті: 

 Зміцнити недержавні організації у сфері культури, забезпечити їх участь 

у формуванні та здійсненні культурної політики. 

 Посилити соціальну роль української культури та її впливу на 

формування відкритого, демократичного суспільства.  

 Підтримати нові підходи у сучасному українському мистецтві. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Івано-Франківська обл. 1 $ 2 492 

Львівська обл. 4 $ 1 185 

м. Київ 14 $ 9 831 

Одеська обл. 1 $ 400 

Харківська обл. 1 $ 500 

Всеукраїнські проекти 48 $ 101 205 

Разом: 69 $ 115 613 

 

 

Конкурс "Модернізація національної культури" 

Кількість проектів: 14  

Сума: $ 30 057 

Частка у загальній сумі грантів: 0,49 % 

Метою конкурсу є підтримка проектів, спрямованих на пошук нових 

форм художньої виразності, дослідження можливостей взаємодії різних 

видів мистецтва, сучасне осмислення та популяризація національної 

культурної спадщини шляхом використання новітніх інформаційних та 

мультимедійних технологій. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Івано-Франківська обл. 1 $ 2 492 

Всеукраїнські проекти 13 $ 27 565 

Разом: 14 $ 30 057 



 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Благодійний продюсерський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Жолдак Катерина. 

Зміст проекту: Постмодерністська постановка вистави "Гамлет" за В. 

Шекспіром у Харківському драматичному театрі ім. Т. Шевченка із 

застосуванням експериментальних методик Андрія Жолдака. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Громадська організація "Асоціація актуального танцю", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Венедиктова Лариса Анатоліївна. 

Зміст проекту: Проведення I Міжнародного фестивалю "Сцена 

актуального танцю". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Сумське обласне відділення Українського фонду культури, 

м. Суми. 

Керівник проекту: Гідора Ганна Володимирівна. 

Зміст проекту: Проведення VI Творчого симпозіуму з ленд-арту 

"Простір покордоння" на території давньоруського городища в районі 

села Могриця Сумської області. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Громадська організація "Художня інвестиція", м. Київ. 

Керівник проекту: Пригодич Надія Павлівна. 

Зміст проекту: Проведення семінарів і дискусій в рамках V 

Міжнародного фестивалю відео-арту і короткого фільму "Пастка для 

снів". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадська організація "Арт-екзистенція", м. Київ. 

Керівник проекту: Грималюк Тарас Володимирович. 

Зміст проекту: Створення CD-презентації традиційної культури 

Гуцульщини в рамках проекту "Моя Україна. Барви". 

Сума: $ 1 500  

Організація: Асоціація арт-галерей України, м. Київ. 

Керівник проекту: Галан Ігор Корнельович. 

Зміст проекту: Проведення авангардної виставки із синтетичним 

поєднанням різних видів мистецтв у художньому музичному середовищі. 

Сума: $ 565  



Організація: Калуський відділ Союзу українок, м. Калуш. 

Керівник проекту: Паньо Уляна Іванівна. 

Зміст проекту: Збирання, збереження і популяризація культурної 

спадщини Бойківщини на основі сучасних інформаційних 

мультимедійних технологій в рамках проекту "Бойків світ". 

Сума: $ 2 492  

Організація: Громадська культурологічна організація "Традиції та 

інновації", м. Київ. 

Керівник проекту: Міраі Світлана Георгіївна. 

Зміст проекту: Створення трьох експозицій, що представляють синтез 

мистецтв — музики, живопису, інсталяції, скульптури, світлової 

композиції. Проведення досліджень і фахових семінарів. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ. 

Керівник проекту: Стукалова Катерина Олегівна. 

Зміст проекту: Проведення семінарів і дискусій в рамках III Київського 

міжнародного фестивалою медіа-мистецтва. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Альтернативні візуальні студії, м. Київ. 

Керівник проекту: Моцюк Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Створення "Дослідницької арт-лабораторії" — 

ефективного освітнього і креативного ресурсу у галузі 

експериментального медіа-мистецтва. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадська організація "Театр-студія "Арабески"", 

м. Харків. 

Керівник проекту: Олешко Світлана Юріївна. 

Зміст проекту: Створення альбому співаної поезії музикантами та 

поетами різних поколінь. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Національна всеукраїнська музична спілка, м. Київ. 

Керівник проекту: Чеченя Костянтин Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення фахових семінарів, відеооглядів, концертів 

та майстер-класів з гітарного мистецтва за участі провідних гітаристів 

Європи в рамках "Міжнародної академії гітарного мистецтва". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадська організація "Софія", м. Рівне. 

Керівник проекту: Товстуха Петро Євгенович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародного музичного фестивалю "Нове 



виконавство" у Рівному. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Асоціація сприяння розвитку творчості дітей та юнацтва, 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Лимар Марина Анатоліївна. 

Зміст проекту: Проведення міжнародного фестивалю сучасного танцю і 

перфомансу "Вільний танець" у Дніпропетровську. 

Сума: $ 3 000  

 

 

Конкурс "Культура — за громадянське 

суспільство" 

Кількість проектів: 29  

Сума: $ 75 455 

Частка у загальній сумі грантів: 1,23 % 

Метою конкурсу є підтримка проектів, що сприятимуть гуманізації 

українського суспільства, утвердженню демократичних цінностей; 

забезпечуватимуть доступ до суспільно-важливої інформації; 

розвиватимуть та структуруватимуть міжрегіональну культурну 

комунікацію. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 5 025 

Всеукраїнські проекти 28 $ 70 430 

Разом: 29 $ 75 455 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Центр сучасної хореографії, м. Київ. 

Керівник проекту: Калішенко Олег Сергійович. 

Зміст проекту: Проведення II Міжнародного фестивалю танцю, 

присвяченого Вацлаву Ніжинському. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Фонд "Мистецтво, культура та наука", м. Київ. 

Керівник проекту: Лєбєдєва Ганна Євгенівна. 



Зміст проекту: Проведення майстер-класу з кіномистецтва для молодих 

українських кінорежисерів та студентів кінофакультету за участі 

нідерландських фахівців. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вільгельм Вілмошович. 

Зміст проекту: Проведення IV Міжнародного та V Всеукраїнського 

джазового фестивалю "Пап-Джаз-Фест-2002" у м. Ужгороді. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Асоціація дитячих екологічних осередків "Довкілля", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Разінкова Лариса Борисівна. 

Зміст проекту: Проведення І Львівського міжнародного форуму 

реставраторів і серії фахових виставок за участі провідних реставраторів 

України, Польщі, Росії, Німеччини та Угорщини. 

Сума: $ 2 760  

Організація: Тернопільський рок-клуб при Палаці культури і техніки 

"Ватра", м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Штогрин Павло Ігорович. 

Зміст проекту: Проведення низки заходів з метою популяризації 

україномовної музики шляхом збільшення частки присутності 

україномовних музичних продуктів у радіоефірі та місцях дозвілля. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Благодійний фонд сприяння розвитку талантів Поділля, 

м. Вінниця. 

Керівник проекту: Третяков Павло Вікторович. 

Зміст проекту: Проведення фестивалю "Міжнародні дні джазової 

музики у Вінниці". 

Сума: $ 1 500  

Організація: Фонд Дмитра Шелеста у Львові, м. Львів. 

Керівник проекту: Чаплін Христина Богданівна. 

Зміст проекту: Ознайомлення фахівців і широких кіл прихильників 

вітчизняного музичного мистецтва із постаттю В.П. Задерацького та його 

творчим доробком за допомогою низки культурних заходів. 

Сума: $ 2 995  

Організація: Житомирське регіональне відділення Асоціації міст 

України, м. Житомир. 

Керівник проекту: Гузенко Олена Леонардівна. 

Зміст проекту: Створення Центру художнього та культурного розвитку 



талановитих дітей з сільської місцевості. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Фонд підтримки дитячої творчості "Стел", м. Харків. 

Керівник проекту: Бережко Сергій Олександрович. 

Зміст проекту: Постановка вистави "Тля" за участі дітей та підлітків з 

метою привернути увагу громадськості до проблем СНІДу і наркоманії 

засобами театрального мистецтва. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Центр міжнародних культурних ініціатив, м. Львів. 

Керівник проекту: Половинка Наталія Юхимівна. 

Зміст проекту: Створення творчої лабораторії пісні як основи 

майбутньої драматичної школи співу. 

Сума: $ 3 900  

Організація: Центр підтримки молоді та творчої ініціативи "Наука, 

техніка і культура", м. Київ. 

Керівник проекту: Нероденко Володимир Минович. 

Зміст проекту: Проведення обласного фольклорного фестивалю-

конкурсу "Земля полянська" і практичного семінару за участі наукових 

співробітників кафедри фольклористики київського Національного 

університету ім. Т.Г. Шевченка. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Молодіжна громадська організація "Лідери майбутнього", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кузін Максим Юрійович. 

Зміст проекту: Постановка оперно-театральних творів І. Стравинського 

та молодого українського композитора І. Небесного, започаткування 

постійно діючого молодіжного експериментального музичного театру. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Спілка матерів розумово відсталих осіб Мінського району 

міста Києва "Сонячний промінь", м. Київ. 

Керівник проекту: Стецков Олександр Валентинович. 

Зміст проекту: Створення театральної студії для розумово-відсталих 

осіб як один із способів їх інтеграції до суспільства. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадська організація "Арт-екзистенція", м. Київ. 

Керівник проекту: Грималюк Тарас Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення IV Фестивалю української альтернативної 

музики "Рок Екзистенція 2002" і семінару "Українська альтернатива — 

нові шляхи". 

Сума: $ 3 000  



Організація: Благодійна організація "Митець", м. Київ. 

Керівник проекту: Казаневський Володимир Адольфович. 

Зміст проекту: Проведення семінару "Захист вільної творчості 

регіональних карикатуристів України". 

Сума: $ 1 500  

Організація: Київська обласна громадська організація сприяння медико-

соціальній реабілітації осіб з хімічною залежністю "Фенікс", м. Київ. 

Керівник проекту: Гонобоблєва Марина Володимирівна. 

Зміст проекту: Проведення у Києві, Полтаві та Чернігові серії 

мистецьких акцій "Погляд крізь призму..." з метою вплинути на соціальні 

стереотипи стосовно наркоманії. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Фонд соціальної адаптації та інтеграції "Касталія-фонд", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пієвська Ірина Лазарівна. 

Зміст проекту: Організація та проведення виставки-інсталяції творчості 

художників-аутсайдерів України та Австрії "Перетинаючи узбіччя" з 

метою гуманізації суспільного ставлення до людей з розладами 

психічного здоров'я. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Мистецьке березілля", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Мірошниченко Надія Леонідівна. 

Зміст проекту: Видання збірки творів молодих українських драматургів 

та проведення конкурсу проектів сценічного втілення сучасної 

української драматургії. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Київська спілка журналістів, м. Київ. 

Керівник проекту: Ананьєва Тетяна Борисівна. 

Зміст проекту: Публікація і обговорення результатів досліджень, 

присвячених заповненню лакун в історичних студіях Києва. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Благодійний фонд акторів кіно "Маестро", м. Київ. 

Керівник проекту: Лі Артур Костянтинович. 

Зміст проекту: Створення публіцистичного телевізійного фільму 

"Методика виконання злочину", присвяченого проблемі підліткової 

злочинності. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ. 



Керівник проекту: Котеленець Марина Василівна. 

Зміст проекту: Створення художньої інсталяції, у просторі якої 

відбувається оперно-драматична вистава за прозою Бруно Шульца, 

присвячена 110-річчю народження та 60-річчю загибелі митця. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Благодійний мистецький фонд "Золотий Лев", м. Львів. 

Керівник проекту: Федоришин Ярослав Васильович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародного театрального фестивалю 

"Золотий Лев – 2002". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Благодійний фонд підтримки молодіжних ініціатив, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кадуріна Лариса Борисівна. 

Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції, творчих 

майстерень і майстер-класів для молодих драматургів Києва та інших 

регіонів України за участі провідних фахівців з Великої Британії. 

Сума: $ 1 575  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ. 

Керівник проекту: Зінов’єва Світлана Людомирівна. 

Зміст проекту: Створення документального відеофільму "Неймовірні 

історії про дивне і дике життя Старого села". 

Сума: $ 5 025  

Організація: Всеукраїнський союз жінок-трудівниць "За майбутнє дітей 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Гатицька Тетяна Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення семінару керівників творчих об'єднань, що 

працюють з талановитими дітьми та підлітками села, з метою 

вироблення методичних рекомендацій. 

Сума: $ 1 200  

Організація: Благодійний фонд "Фундація Фауст Фемілі", м. Київ. 

Керівник проекту: Богомазов Дмитро Михайлович. 

Зміст проекту: Організація показів вистав українських режисерів та 

хореографів провідним промоутерам Європи. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Український міжмузейний центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Кисляков Кирило Борисович. 

Зміст проекту: Проведення з'їзду музейних працівників України та 

Установчих зборів "Асоціації музеїв та музейних працівників". 

Сума: $ 2 000  



Організація: Благодійний продюсерський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Жолдак Катерина. 

Зміст проекту: Презентація українського театрального мистецтва на 

Європейських фестивалях у Македонії та Болгарії. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних організацій, 

м. Суми. 

Керівник проекту: П'ятаченко Сергій Васильович. 

Зміст проекту: Проведення Міжнародного творчого симпозіуму "Нова 

творчість нового суспільства", присвяченого питанням сучасної 

літератури пострадянських країн. 

Сума: $ 1 000  

 

 

Конкурс "Підтримка закордонних поїздок" 

Кількість проектів: 26  

Сума: $ 10 101 

Частка у загальній сумі грантів: 0,16 % 

Метою конкурсу є активізація контактів українських митців із 

закордонними партнерами, сприяння спільним міжнародним проектам, 

інформаційному культурному обміну. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 4 $ 1 185 

м. Київ 13 $ 4 806 

Одеська обл. 1 $ 400 

Харківська обл. 1 $ 500 

Всеукраїнські проекти 7 $ 3 210 

Разом: 26 $ 10 101 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Благодійний продюсерський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Жолдак Катерина. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки українських театральних критиків і 

журналістів на відкриті прем'єрні покази вистави "Отелло" українського 



режисера Андрія Жолдака у театрі Радо Станко, м. Сібіу, Румунія. 

Сума: $ 260  

Організація: Альтернативні візуальні студії, м. Київ. 

Керівник проекту: Манжалій Наталія Владиславівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у мистецькій 

резиденції "Apex Art" у Нью-Йорку з метою налагодження контактів для 

довготривалої співпраці з американськими фахівцями у галузі медіа-

мистецтва і презентації українського медіа-мистецтва в США. 

Сума: $ 500  

Організація: Національний симфонічний оркестр України, м. Київ. 

Керівник проекту: Плоскіна Віктор Михайлович. 

Зміст проекту: Участь українського представника у X Міжнародному 

конкурсі диригентів, м. Будапешт, Угорщина. 

Сума: $ 250  

Організація: Громадська організація "Художня інвестиція", м. Київ. 

Керівник проекту: Жук Ольга Любомирівна. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки українського фахівця з метою 

проведення презентації у Національному університеті та на зборах ради 

Міжнародного товариства феноменології та медій, м. Сан-Дієго, США, а 

також прочитання лекції про українську та східноєвропейську медіа-арт 

сцену. 

Сума: $ 500  

Організація: Київська середня спеціальна музична школа-інтернат ім. 

М.В. Лисенка, м. Київ. 

Керівник проекту: Райко Лариса Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі учнів музичної школи ім. М.В. Лисенка 

у міжнародному конкурсі "Petar Konjovic", Югославія. 

Сума: $ 500  

Організація: Фонд Дмитра Шелеста у Львові, м. Львів. 

Керівник проекту: Гончаренко Анна Лаврентіївна. 

Зміст проекту: Підтримка презентації Міжнародного фестивалю голосу 

на пленарній зустрічі ІЕТМ, м. Трієст, Італія. 

Сума: $ 290  

Організація: Інститут реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Корінець Ольга Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських представників у 

Міжнародному конкурсі та творчій майстерні гри на струнних 

інструментах "Пошук талантів — спадщина Богдана Ворчала", 

Словаччина. 

Сума: $ 300  



Організація: Національна спілка кінематографістів України, м. Київ. 

Керівник проекту: Зінов’єва Світлана Людомирівна. 

Зміст проекту: Участь українського представника у Міжнародному 

кінофестивалі "Медіавейв", м. Будапешт, Угорщина. 

Сума: $ 125  

Організація: Спілка матерів розумово відсталих осіб Мінського району 

міста Києва "Сонячний промінь", м. Київ. 

Керівник проекту: Стешенко Євгенія Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка виступу театральної студії "Паростки" на І 

Міжнародному театральному фестивалі неповносправних осіб, м. 

Люблін, Польща. 

Сума: $ 466  

Організація: Львівська богословська академія, м. Львів. 

Керівник проекту: Трофимчук Мирослав Степанович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського представника у 

Міжнародному конгресі з неолатиністики з метою пожвавлення науково-

дослідного процесу Інституту неолатиністики шляхом активізації 

наукових контактів. 

Сума: $ 400  

Організація: Національна музична академія ім. П.І. Чайковського, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Скочок Ольга Володимирівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського представника у 

Міжнародному музичному конкурсі ім. П. Коньовича, м. Бєлград, Сербія. 

Сума: $ 315  

Організація: Київський державний інститут театрального мистецтва 

імені І.К. Карпенка-Карого, м. Київ. 

Керівник проекту: Висоцький Юрій Пилипович. 

Зміст проекту: Підтримка участі студентів Київського державного 

інституту театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого у 

Міжнародних майстернях театральних шкіл, м. Сіная, Румунія. 

Сума: $ 500  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Гільдія 

кінорежисерів "24/1"", м. Київ. 

Керівник проекту: Томенко Тарас Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки українського представника на 

стажування за програмою "Ніпкова", м. Берлін, Німеччина, з метою 

набуття європейського досвіду в галузі кінематографії. 

Сума: $ 120  



Організація: Фонд Дмитра Шелеста у Львові, м. Львів. 

Керівник проекту: Шелест Надія Анатоліївна. 

Зміст проекту: Підтримка презентації культурної і наукової діяльності 

фундації ім. Дмитра Шелеста на Міжнародній культурологічній 

конференції "East-West", Франція. 

Сума: $ 235  

Організація: Міжнародний благодійний культурно-науковий родинний 

фонд ім. М. Лисенка, м. Київ. 

Керівник проекту: Овчаренко Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі учнів музичної школи ім. М. Лисенка у 

Міжнародному конкурсі скрипалів ім. Генрі Марто, Німеччина. 

Сума: $ 500  

Організація: Фундація ім. О. Ольжича, м. Київ. 

Керівник проекту: Кот Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського представника у 

міжнародному семінарі "Приватне право та проблеми реституції 

культурних цінностей" з метою інформування міжнародної 

громадськості про особливості правового врегулювання проблем 

повернення та реституції культурних цінностей в Україні. 

Сума: $ 120  

Організація: Асоціація "Нова музика", м. Одеса. 

Керівник проекту: Семенов Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського представника у Музично-

інформаційному конгресі, м. Брюссель, Бельгія, з метою інформування 

міжнародної громадськості про українську сучасну музичну культуру. 

Сума: $ 400  

Організація: Творча співдружність "SENSUS", м. Харків. 

Керівник проекту: Векленко Олег Анатолійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі студентів Харківської державної 

академії дизайну і мистецтв у міжнародній конференції, м. Брно, Чехія, з 

метою сприяння розвиткові національної школи підготовки спеціалістів 

графічного дизайну через ознайомлення з міжнародним досвідом у цій 

сфері. 

Сума: $ 500  

Організація: Львіський обласний соціально-культурний фонд "Участь", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Рапіта Оксана Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського представника у 

Міжнародному конкурсі піаністів ім. Silvio Bengalli, Італія. 

Сума: $ 250  



Організація: Харківський академічний український драматичний театр 

імені Т. Шевченка, м. Харків. 

Керівник проекту: Погорєлова Віра Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі Харківського драматичного театру 

імені Т. Шевченка з виставою "Гамлет. Сни" режисера Андрія Жолдака у 

Міжнародному театральному фестивалі "Сібіу – 2002", Румунія. 

Сума: $ 500  

Організація: Національна музична академія ім. П.І. Чайковського, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Поліщук Анна Василівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника Національної музичної 

академії України ім. П.І. Чайковського у міжнародному музичному 

конкурсі "Glenn Gould", м. Остра, Італія. 

Сума: $ 500  

Організація: Центр співробітництва "Універсо", м. Київ. 

Керівник проекту: Юсипей Роман Вікторович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських музикантів у 

Міжнародному фестивалі "Mondo in musica", Італія. 

Сума: $ 470  

Організація: Львівський молодіжний театр ім. Л. Курбаса, м. Львів. 

Керівник проекту: Кучинський Володимир Степанович. 

Зміст проекту: Підтримка участі Львівського театру ім. Л. Курбаса у 

Міжнародному фестивалі античної драми "STOBI", Македонія. Участь у 

фестивалі для встановлення нових творчих контактів, презентації 

українських театральних досягнень на міжнародній сцені. 

Сума: $ 500  

Організація: Благодійний продюсерський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Жолдак Катерина. 

Зміст проекту: Підтримка участі вистави "Одруження" українського 

режисера Андрія Жолдака у Міжнародному фестивалі європейських 

театрів, м. Гренобль, Франція. 

Сума: $ 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського представника у VII 

Європейському конгресі "Культура Європи", м. Памплона, Іспанія, з 

метою розвитку культурно-інформаційного взаємообміну. 

Сума: $ 800  

Організація: Західноєвропейський інститут, м. Київ. 

Керівник проекту: Чепелик Оксана Вікторівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського відео-проекту 



"Вертикальна подорож" у Міжнародному фестивалі "Backup 2002 

Festival. New Media in Film", м. Веймар, Німеччина. 

Сума: $ 300  

 

 

Центри сучасного мистецтва 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 50 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,81 % 

Центри Сучасного Мистецтва засновано з метою стимулювання розвитку 

українського мистецького середовища шляхом надання інформаційної, 

освітньої, технічної, координаційної підтримки художникам та художнім 

агенціям для реалізації індивідуальних інноваційних проектів, участі у 

виставках сучасного мистецтва, обміну досвідом, налагодження творчих 

контактів. Виставкова діяльність Центрів спрямована на представлення кращих 

надбань сучасного мистецтва широкому загалу. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 2 $ 50 000 

Разом: 2 $ 50 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Онух Єжи. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Центру сучасного мистецтва у Києві: 

підготовка і проведення виставок, видання каталогу подій, здійснення 

мережевих проектів, підтримка міжнародних мистецьких обмінів і візитів. 

Сума: $ 37 500  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Одеса. 

Керівник проекту: Кульчицький Мирослав Костянтинович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Центру сучасного мистецтва в Одесі: 

підготовка і проведення виставок, видання каталогу подій, здійснення 

мережевих проектів, підтримка міжнародних мистецьких обмінів і візитів. 

Сума: $ 12 500  



 

 

Інше 

Кількість проектів: 8  

Сума: $ 60 071 

Частка у загальній сумі грантів: 0,98 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 14 906 

Всеукраїнські проекти 7 $ 45 165 

Разом: 8 $ 60 071 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Централізоване та оперативне висвітлення питань української 

культури в мережі Інтернет, а також створення цифрового архіву сучасної 

української культури в рамках проекту "Інформаційно-культурний ресурс". 

Сума: $ 6 300  

Організація: Асоціація суспільного прогресу, м. Київ. 

Керівник проекту: Бабенчук Ярослава Романівна. 

Зміст проекту: Аналіз і узагальнення проблематики фінансового і 

законодавчого забезпечення розвитку культури в Україні, громадська та 

експертна оцінка чинних законодавчих і підзаконних актів, вироблення 

законотворчих рекомендацій та ініціювання внесення відповідних змін до 

законодавства. 

Сума: $ 14 906  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення I Літньої школи з мистецького менеджменту 2002 

року з метою підвищення кваліфікації менеджерів культурно-мистецьких 

організацій і викладачів управлінських дисциплін мистецьких вищих 

навчальних закладів та тренінгових центрів. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Онух Єжи. 

Зміст проекту: Організація і підтримка навчальної поїздки групи журналістів і 



арт-фахівців на бієнналє сучасного мистецтва "Маніфеста", Франкфурт, та 

"Документа", Кассел, Німеччина, з метою сприяння фаховому розвиткові 

мистецьких оглядачів та журналістів і неупередженому та професійному 

висвітленню великомаштабних міжнародних мистецьких подій в українських 

засобах масової інформації. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Мистецьке березілля", м. Київ. 

Керівник проекту: Васильєв Сергій Геннадійович. 

Зміст проекту: Започаткування театральної премії "Київський рахунок" з 

метою визначення спільної думки театральних рецензентів щодо найцікавіших 

подій театрального сезону та їх висвітлення у пресі. 

Сума: $ 4 131  

Організація: Фундація "Відкрите суспільство", м. Київ. 

Керівник проекту: Харченко Олександр Олександрович. 

Зміст проекту: Створення інформаційно-аналітичного електронного вісника 

"УНІАН-Культура", який відображатиме розмаїтість сучасної української 

культури і сприятиме обговоренню нагальних проблем і перспектив розвитку 

культури в Україні. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Презентація широкому загалу кращих зразків української 

класичної і сучасної поезії з метою популяризації української мови і культури 

та одухотворення людини у технологічному середовищі в рамках проекту 

"Поезія в метро". 

Сума: $ 15 000  

Організація: Громадська організація "Форум видавців", м. Львів. 

Керівник проекту: Васильєв Сергій Геннадійович. 

Зміст проекту: Створення нових секцій — візуального мистецтва і літератури 

— в рамках розширеної реалізації проекту премії "Київський рахунок". 

Сума: $ 4 234  

 

 

Програма "Ініціативи у галузі 

охорони здоров’я" 



Кількість проектів: 105  

Сума: $ 964 147 

Частка у загальній сумі грантів: 15,66 % 

Мета програми — cприяти підвищенню рівня здоров’я суспільства шляхом 

подальшого розвитку нормативних та професійних основ галузі, залучення 

громадськості до вирішення нагальних проблем охорони здоров’я та посилення 

профілактичної та реабілітаційної роботи. Програма реалізую свою мету через 

співпрацю з недержавними організаціями, органами державної влади та провідними 

спеціалістами у галузі охорони здоров’я. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Вінницька обл. 2 $ 24 166 

Дніпропетровська обл. 2 $ 14 430 

Донецька обл. 4 $ 45 800 

Закарпатська обл. 4 $ 11 806 

Запорізька обл. 1 $ 9 635 

Івано-Франківська обл. 1 $ 10 000 

Кіровоградська обл. 1 $ 9 953 

Луганська обл. 1 $ 7 000 

Львівська обл. 6 $ 40 730 

м. Київ 38 $ 326 180 

Миколаївська обл. 5 $ 33 577 

Одеська обл. 9 $ 54 997 

Полтавська обл. 7 $ 64 795 

Сумська обл. 1 $ 947 

Харківська обл. 2 $ 7 549 

Херсонська обл. 1 $ 7 000 

Чернівецька обл. 1 $ 10 000 

Чернігівська обл. 1 $ 10 000 

Всеукраїнські проекти 18 $ 275 582 

Разом: 105 $ 964 147 

 

 

Програма зменшення шкоди від 

вживання наркотиків 



Кількість проектів: 64  

Сума: $ 560 647 

Частка у загальній сумі грантів: 9,11 % 

Програма «Зменшення шкоди від вживання наркотиків» Міжнародного фонду 

«Відродження» є частиною програми «Ініціативи у галузі охорони здоров’я».  

1997 року МФВ у співпраці з Інститутом Відкритого суспільства (ІВС, Нью-

Йорк) розпочав реалізацію програми "Зменшення шкоди від уживання 

наркотиків". 

Основна мета програми – запобігання поширенню ВІЛ-інфекції та інших 

небезпечних захворювань, а також зменшення негативних соціальних наслідків 

вживання наркотиків. 

Цільові групи програми: споживачі ін’єкційних наркотиків, працівники секс-

бізнесу та їх партнери, ув’язнені, люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, молодь, 

професіонали, які займаються дотичними питаннями. 

Серед основних результатів роботи програми у 2002 році — завершення 

формування мережі недержавних організацій, залучених до профілактики ВІЛ-

інфекції. Підтримано створення Всеукраїнської Асоціації зменшення шкоди, 

проведено Першу всеукраїнську конференцію, в якій взяли участь провідні 

фахівці, представники Міністерства охорони здоров’я, Центру соціальних 

служб для молоді та інших дотичних організацій.  

Продовжено роботу над впровадженням замісної терапії залежностей. 

Організовано навчальну поїздку групи українських фахівців (співробітників 

медичних закладів та недержавних організацій) для ознайомлення з практикою 

замісної терапії в Польщі та Литві. 

Підтримано групу недержавних організацій — членів Координаційного 

механізму країн по роботі з Глобальним Фондом боротьби з ВІЛ/СНІДом, 

туберкульозом та малярією, що дозволило залучити до роботи цього органу 

широке коло громадськості. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Вінницька обл. 2 $ 24 166 

Дніпропетровська обл. 2 $ 14 430 

Донецька обл. 4 $ 45 800 

Закарпатська обл. 1 $ 596 

Запорізька обл. 1 $ 9 635 



Івано-Франківська обл. 1 $ 10 000 

Кіровоградська обл. 1 $ 9 953 

Луганська обл. 1 $ 7 000 

Львівська обл. 3 $ 28 450 

м. Київ 14 $ 116 024 

Миколаївська обл. 4 $ 32 669 

Одеська обл. 8 $ 52 997 

Полтавська обл. 7 $ 64 795 

Сумська обл. 1 $ 947 

Херсонська обл. 1 $ 7 000 

Чернівецька обл. 1 $ 10 000 

Чернігівська обл. 1 $ 10 000 

Всеукраїнські проекти 11 $ 116 185 

Разом: 64 $ 560 647 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст", м. Херсон. 

Керівник проекту: Анікейчик Тетяна Олексіївна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди у 

Херсонській області. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Луганський благодійний фонд "Анти-Снід", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Апостолі Роман Юрійович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди у 

Луганській області. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Клуб "Вікторія", м. Павлоград. 

Керівник проекту: Савченко Тетяна Вікторівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди у 

Донецькій області. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Фоменко Павло Павлович. 

Зміст проекту: Участь українського учасника у конференції "Секс-бізнес та 

здоров’я у Європі, що змінюється", Мілтон-Кейнс, Великобританія, 18-20 січня 



2002 р. 

Сума: $ 910  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення конференції "Деякі питання лікування 

наркозалежних та профілактика ВІЛ-інфекції" з метою зібрати провідних 

фахівців з ВІЛ/СНІД, а також людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, для обговорення 

нагальних питань планування допомоги при ВІЛ/СНІД та пов'язаних із цим 

захворюванням проблемах. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Ільченко Оксана Сергіївна. 

Зміст проекту: Участь трьох співробітників проекту зі зменшення шкоди у 

тренінгу "Надання послуг особливим верствам населення та відносини з 

громадськістю", Софія, 7-9 лютого 2002 р. 

Сума: $ 2 062  

Організація: Закарпатська обласна громадська організація "Товариство 

громадського самозахисту", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Чижмарь Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Участь працівників проекту зі зменшення шкоди у семінарі 

"Надання послуг особливим верствам населення та відносини з 

громадськістю", Софія, 7-9 лютого, 2002 р. 

Сума: $ 596  

Організація: Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Гагаркін Микола Іванович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІДу серед засуджених СІЗО №20 м. 

Миколаєва та Ольшанської колонії №52 Миколаївської області. 

Сума: $ 21 494  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Іванов Павло Петрович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ та ХПСШ серед жінок секс-бізнесу за 

стратегією зменшення шкоди, обмін шприців, поширення презервативів, 

інформаційно-освітня робота, консультування, надання медичної допомоги в 

Одеській області. 

Сума: $ 17 352  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Кутова Ольга Олександрівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ та ХПСШ серед жінок секс-бізнесу за 



стратегією зменшення шкоди, обмін шприців, поширення презервативів, 

інформаційно-освітня робота, консультування, надання медичної допомоги у 

Донецькій області. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-психологійної 

інформації "Усі разом"", м. Львів. 

Керівник проекту: Панасюк Сергій Віталійович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ та ХПСШ серед жінок секс-бізнесу за 

стратегією зменшення шкоди, обмін шприців, поширення презервативів, 

інформаційно-освітня робота, консультування, надання медичної допомоги у 

Львівській області. 

Сума: $ 8 693  

Організація: Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава. 

Керівник проекту: Володська Світлана Вікторівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ та ХПСШ серед жінок секс-бізнесу за 

стратегією зменшення шкоди, обмін шприців, поширення презервативів, 

інформаційно-освітня робота, консультування, надання медичної допомоги у 

Полтавській області. 

Сума: $ 12 000  

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Сквіра Лариса Олексіївна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ та ХПСШ серед жінок секс-бізнесу за 

стратегією зменшення шкоди, обмін шприців, поширення презервативів, 

інформаційно-освітня робота, консультування, надання медичної допомоги у 

місті Кременчук. 

Сума: $ 12 023  

Організація: Вінницький громадський конгрес "Сталість", м. Вінниця. 

Керівник проекту: Полонець Віталій Володимирович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ та ХПСШ серед жінок секс-бізнесу за 

стратегією зменшення шкоди, обмін шприців, поширення презервативів, 

інформаційно-освітня робота, консультування, надання медичної допомоги у 

Вінницькій області. 

Сума: $ 9 216  

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд "Юнітус", 

м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Ткаченко Марина Венедиктівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ та ХПСШ серед жінок секс-бізнесу за 

стратегією зменшення шкоди, обмін шприців, поширення презервативів, 

інформаційно-освітня робота, консультування, надання медичної допомоги у 



Миколаївській області. 

Сума: $ 14 297  

Організація: Благодійний фонд "Салюс", м. Львів. 

Керівник проекту: Служинська Олександра Богданівна. 

Зміст проекту: Програма зменшення шкоди серед жінок секс-бізнесу і 

споживачів ін’єкційних наркотиків "Місячне сяйво": профілактика ВІЛ та 

ХПСШ серед жінок секс-бізнесу за стратегією зменшення шкоди, обмін 

шприців, поширення презервативів, інформаційно-освітня робота, 

консультування, надання медичної допомоги у м. Львів та Львівській області. 

Сума: $ 19 100  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович. 

Зміст проекту: Участь двох представників України у V конференції 

Європейської асоціації лікування наркозалежних "Лікування та догляд: 

комплексні підходи та позитивний досвід", Осло, Норвегія, 14-16 травня 2002 

р. 

Сума: $ 1 610  

Організація: Чернівецький міський благодійний фонд "Нова сім’я", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Меланіч Лариса Іванівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди від 

вживання наркотиків у Чернівецькій області. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Благодійний християнський фонд "Солідарність", м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Танасійчук Оксана Михайлівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди від 

вживання наркотиків в Івано-Франківській області. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Громадська організація "Реабілітаційний центр "Ступені", 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Ликова Анжела Вячеславівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди від 

вживання наркотиків у Чернігівській області. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Благодійний фонд "Повернення до життя", м. Знам'янка. 

Керівник проекту: Тюленєва Наталія Володимирівна. 



Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди від 

вживання наркотиків у Кіровоградській області. 

Сума: $ 9 953  

Організація: Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава. 

Керівник проекту: Володська Світлана Вікторівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди від 

вживання наркотиків у Полтавській області. 

Сума: $ 8 010  

Організація: Благодійний фонд "Сподівання", м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Доценко Наталія Вікторівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД, ХПСШ та інших інфекційних хвороб 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків за стратегією зменшення шкоди від 

вживання наркотиків у Запорізькій області. 

Сума: $ 9 635  

Організація: Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, м. Київ. 

Керівник проекту: Жовтяк Володимир Олегович. 

Зміст проекту: Програма розуміння та солідарності з людьми, які живуть з 

ВІЛ/СНІД: проведення 13-19 травня 2002 року у чотирнадцяти містах України 

акції-реквієму "Пам'ятати, щоб жити", присвяченої Всесвітньому дню пам'яті 

жертв СНІДу, а також інформування широкого загалу про потреби та проблеми 

людей, що живуть з ВІЛ. 

Сума: $ 2 315  

Організація: Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава. 

Керівник проекту: Шумілін Дмитро Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка веб-сайту "Зменшення шкоди в Україні" та 

поповнення його новою інформацією про законодавчі, наукові й методичні 

аспекти діяльності Програми зменшення шкоди в Україні з метою полегшення 

доступу зацікавлених осіб до систематизованої статистичної, науково-

практичної й освітньої інформації з питань профілактики і лікування 

ВІЛ/СНІД. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Житомирський обласний благодійний фонд протидії соціально 

небезпечним хворобам та СНІД, м. Житомир. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Підготовка до створення Всеукраїнської асоціації зменшення 

шкоди, організація зустрічі недержавних організацій, що працюють за 

напрямом зменшення шкоди від вживання наркотиків. 

Сума: $ 1 940  



Організація: Благодійний фонд "Крок назустріч", м. Суми. 

Керівник проекту: Трецька Тамара Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь українського спеціаліста у роботі комітету з технічної 

експертизи центральноазіатських проектів зі зменшення шкоди від вживання 

наркотиків. 

Сума: $ 947  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь українського спеціаліста у тренінгу за Програмою 

зменшення шкоди "Drug Law and Policy Research", 24-30 червня 2002 р. 

Сума: $ 416  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація та проведення тренінгу "Навички управління 

недержавною організацією", Київ, 12-15 червня 2002 р. 

Сума: $ 10 685  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення 13 липня 2002 року установчих зборів 

Всеукраїнської асоціації зменшення шкоди та підготовка документів для 

державної реєстрації Асоціації. 

Сума: $ 930  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович. 

Зміст проекту: Сприяння впровадженню комплексних підходів у лікуванні 

наркозалежних до практики наркологічної служби України, навчання медичних 

працівників сучасних методів профілактики ВІЛ/СНІДу, розробка протоколів 

впровадження замісної терапії, а також юридична підтримка реєстрації 

метадону в Україні. 

Сума: $ 13 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь українських представників у тренінгу з дотестового та 

післятестового консультування осіб з ВІЛ за Програмою зменшення шкоди від 

вживання наркотиків та ВІЛ/СНІД. 

Сума: $ 735  

Організація: Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава. 

Керівник проекту: Володська Світлана Вікторівна. 

Зміст проекту: Профілактична робота з ВІЛ/ЗПСШ серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків, жінок секс-бізнесу та членів їхніх сімей, а також 

ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед соціальних груп із ВІЛ-

небезпечною поведінкою та їх забезпечення індивідуальними засобами 

захисту. 

Сума: $ 18 990  



Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Костін Сергій Ігорович. 

Зміст проекту: Участь двох українських спеціалістів у тренінгу "Потреби 

людей, що живуть з ВІЛ/CНІД". 

Сума: $ 205  

Організація: Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом 

Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ. 

Керівник проекту: Хмарський Валерій Петрович. 

Зміст проекту: Технічний та інформаційний розвиток національного веб-сайту 

"Зменшення шкоди від немедичного вживання наркотичних речовин". 

Сума: $ 400  

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд "Юнітус", 

м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Ваненкова Тетяна Венедиктівна. 

Зміст проекту: Формування навичок та мотивацій до безпечної поведінки в 

умовах епідемії ВІЛ/СНІД серед жінок секс-бізнесу та їхнього найближчего 

оточення. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна. 

Зміст проекту: Навчання споживачів ін'єкційних наркотиків навичок безпечної 

сексуальної та ін'єкційної поведінки, інформаційно-освітня робота зі 

зменшення шкоди від вживання наркотиків, профілактика ВІЛ/ХПСШ і 

наркоманії у місті Донецьк. 

Сума: $ 12 000  

Організація: Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава. 

Керівник проекту: Протопопов Андрій Олексійович. 

Зміст проекту: Участь двох українських фахівців-психологів у семінарі-

тренінгу "Консультування до і після тесту на ВІЛ-інфекцію", Варшава, 

Польща, 26-28 жовтня 2002 р. 

Сума: $ 360  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь двох українських фахівців у конференції з проблем 

наркоманії та ВІЛ/СНІД, Душанбе, 13-17 жовтня 2002 р. 

Сума: $ 721  

Організація: Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-психологійної 

інформації "Усі разом"", м. Львів. 

Керівник проекту: Камінська Марія Олександрівна. 



Зміст проекту: Участь українського фахівця у тренінгу з написання проекту 

"Правова допомога: забезпечення безкоштовних правових консультацій для 

персоналу проектів зі зменшення шкоди". 

Сума: $ 657  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Толопило Андрій Павлович. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у тренінгу-семінарі "Правова 

підтримка проектів зменшення шкоди", м. Будапешт, 10-13 листопада 2002 р. 

Сума: $ 462  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Костін Сергій Ігорович. 

Зміст проекту: Участь українських представників у IV Національній 

конференції зі зменшення шкоди від вживання наркотиків, м. Сіетл, США. 

Сума: $ 1 250  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Видання інформаційних матеріалів до I національної 

конференції Всеукраїнської асоціації зменшення шкоди. 

Сума: $ 3 640  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підготовка, організація та проведення конференції "Від 

зменшення шкоди до безпеки життя" 25-27 листопада 2002 р. 

Сума: $ 40 000  

Організація: Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Гагаркін Микола Іванович. 

Зміст проекту: Участь миколаївських фахівців у конференції зі зменшення 

шкоди від вживання наркотиків. 

Сума: $ 412  

Організація: Центр експертиз "Альтернатива", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Професійна підготовка групи українських фахівців у 

краківському центрі "Монар" до створення програмної пропозиції щодо 

замісної терапії метадоном. 

Сума: $ 8 680  

Організація: Центр експертиз "Альтернатива", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Професійна підготовка групи українських фахівців у 

Вільнюському наркологічному центрі до створення програмної пропозиції 



щодо замісної терапії метадоном. 

Сума: $ 5 750  

Організація: Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, м. Київ. 

Керівник проекту: Жовтяк Володимир Олегович. 

Зміст проекту: Проведення Національної конференції ВІЛ-позитивних людей 

та ВІЛ-сервісних організацій з метою розробки загальної стратегії протидії 

епідемії ВІЛ/СНІД шляхом спільних дій громадських організацій та державних 

структур. 

Сума: $ 5 900  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Кіценко Наталія Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у тренінгу "Rapid Policy 

Assessment Training", м. Будапешт, 23-30 червня 2002 р. 

Сума: $ 646  

Організація: Громадська організація "Український інститут соціальних 

досліджень", м. Київ. 

Керівник проекту: Яременко Олександр Олексійович. 

Зміст проекту: Оцінка результатів діяльності проектів Зменшення шкоди та 

їхнього впливу на поведінкові практики споживачів ін'єкційних наркотиків. 

Сума: $ 6 400  

Організація: Громадська організація "Центр "Соціальний моніторинг"", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Балакірєва Ольга Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення аналізу та оцінки можливості охоплення 60% 

споживачів ін'єкційних наркотиків соціальними послугами та профілактичними 

програмами з метою попередження ВІЛ/СНІД та протидії епідемії. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Громадська організація "Клуб "Еней"", м. Київ. 

Керівник проекту: Шеккер Іван Іванович. 

Зміст проекту: Профілактика поширення ВІЛ/СНІД-інфекції і ХПСШ серед 

споживачів ін'єкційних наркотиків десяти районів м. Києва шляхом 

впровадження програми зменшення шкоди. 

Сума: $ 14 500  

Організація: Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Горячева Олена Павлівна. 

Зміст проекту: Розширення програми профілактики ВІЛ-інфекції серед 

споживачів ін'єкційних наркотиків у Миколаївської області. 

Сума: $ 12 960  



Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Каць Роман Валерійович. 

Зміст проекту: Профілактика та запобігання ВІЛ/СНІД і ХПСШ серед 

уразливих груп м. Кременчук. 

Сума: $ 9 234  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків м. Донецьк. 

Сума: $ 14 800  

Організація: Всеукраїнська наркологічна асоціація, м. Київ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Підготовка та видання методичних рекомендацій та 

інформаційних матеріалів із замісної терапії метадоном для клієнтів програми 

замісної терапії, лікарів загальної практики, соціальних працівників, 

працівників органів внутрішніх справ. 

Сума: $ 8 210  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Хмарський Валерій Петрович. 

Зміст проекту: Навчання персоналу групи впровадження проектів "Контроль 

за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" з метою удосконалення знань і 

навичок ефективного управління проектами. 

Сума: $ 24 150  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Васильєва Юлія Олегівна. 

Зміст проекту: Створення Південно-українського тренінгового центру з 

профілактики ВІЛ/СНІД серед вразливих груп. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава. 

Керівник проекту: Волик Анатолій Миколайович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/ЗПСШ серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків у м. Полтава. 

Сума: $ 9 412  

Організація: Вінницький громадський конгрес "Сталість", м. Вінниця. 

Керівник проекту: Полонець Віталій Володимирович. 

Зміст проекту: Створення Мережі допомоги споживачам ін'єкційних 



наркотиків у чотирьох містах Вінницької області та м. Винниця. 

Сума: $ 14 950  

Організація: Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава. 

Керівник проекту: Волик Анатолій Миколайович. 

Зміст проекту: Створення інформаційно-ресурсної бази проектів зменшення 

шкоди і додаткове залучення коштів для п'яти базових проектів Всеукраїнської 

асоціації зменшення шкоди. 

Сума: $ 5 470  

Організація: Представництво ООН в Україні, м. Київ. 

Керівник проекту: Гордієнко Наталя Михайлівна. 

Зміст проекту: Навчальний тур українських фахівців до Польщі у рамках 

програми партнерства щодо подолання епідемії ВІЛ/СНІД. 

Сума: $ 3 789  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Толопило Андрій Павлович. 

Зміст проекту: Надання безкоштовних юридичних консультацій людям, що 

живуть з ВІЛ/СНІД, та споживачам наркотиків; правове лобіювання 

законодавчих ініціатив; створення мережі служб правового захисту споживачів 

наркотиків та ВІЛ-позитивних осіб; проведення інформаційної кампанії з 

формування толерантного ставлення до споживачів наркотиків та ВІЛ-

позитивних осіб. 

Сума: $ 39 760  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Іванов Павло Петрович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків м. Одеса, розробка та впровадження механізмів соціального 

партнерства з місцевими органами влади. 

Сума: $ 21 020  

 

 

Програма захисту прав психічно хворих 

Кількість проектів: 9  

Сума: $ 41 924 

Частка у загальній сумі грантів: 0,68 % 



Основні завдання програми "Захист прав психічно хворих" полягають у 

попередженні необґрунтованого перебування хворих у стаціонарах, в 

забезпеченні умов для якнайтривалішого збереження хворими соціальних 

функцій, а також у безпосередньому захисті громадських та майнових прав 

пацієнтів. Програма зосереджує свої зусилля на підтримці альтеративних видів 

реабілітаційної допомоги психічно хворим та особам (зокрема, дітям) з вадами 

розумового розвитку. Серед найбільш популярних форм допомоги є 

організація денних центрів для дітей з особливими потребами, клубів, центрів 

раннього втручання. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 3 $ 11 210 

м. Київ 5 $ 23 854 

Харківська обл. 1 $ 6 860 

Разом: 9 $ 41 924 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація та проведення круглого столу "Захист прав 

психічно хворих в Україні: альтернативна допомога", 4-6 червня 2002 р. 

Сума: $ 7 748  

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога життя", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович. 

Зміст проекту: Професійна підготовка працівника медико-соціального 

реабілітаційного центру "Оптиміст" для роботи з дітьми із порушеннями 

розумового розвитку. 

Сума: $ 232  

Організація: Благодійний навчально-реабілітаційний центр для дітей та 

молоді з особливими потребами "Виноградар", м. Київ. 

Керівник проекту: Савінов Володимир Вікторович. 

Зміст проекту: Участь двох українських фахівців у другому тренінговому 

модулі з надання соціальної допомоги особам з розумовими вадами 

"Включення та деінституціалізація", м. Загреб, Хорватія. 

Сума: $ 920  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 



Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Участь двох українських фахівців у другому тренінговому 

модулі з надання соціальної допомоги особам з розумовими вадами 

"Включення та деінституціалізація", м. Загреб, Хорватія. 

Сума: $ 920  

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога життя", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка участі працівників медико-соціального 

реабілітаційного центру "Дорога життя" у другому модулі професійного 

тренінгу з роботи з особами із розумовими вадами, м. Вільнюс, Литва. 

Сума: $ 978  

Організація: Благодійний фонд "Інститут раннього втручання" для дітей з 

порушеннями розвитку та дітей-інвалідів, м. Харків. 

Керівник проекту: Кравцова Анна Михайлівна. 

Зміст проекту: Створення та обговорення проблемного відеофільму "Захист 

прав дітей з вадами розвитку: принцип нормалізації" з метою започаткування 

громадської і професійної дискусій про принципи нормалізації життя дітей з 

порушеннями розвитку та шляхів їх інтеграції до суспільного життя. 

Сума: $ 6 860  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Розробка та впровадження механізмів адвокатування права на 

послуги у громаді для людей з інтелектуальною недостатністю. 

Сума: $ 4 266  

Організація: Спілка матерів розумово відсталих осіб Мінського району міста 

Києва "Сонячний промінь", м. Київ. 

Керівник проекту: Стецков Олександр Валентинович. 

Зміст проекту: Розробка практичної схеми системного представництва, захист 

праву та інтересів, правової просвіти, самопредставництва та розширення 

можливостей молоді із розумовою відсталістю, а також інтеграція цієї схеми до 

Київської моделі реабілітації у громаді. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога життя", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович. 

Зміст проекту: Створення правової консультативної служби, групи і клубу для 

реабілітації та організації дозвілля активної молоді з вадами розумового та 

фізичного розвитку. 

Сума: $ 10 000  



 

 

Конкурс "Покращення 

загальнонаціональних спеціалізованих 

серверів з питань суспільної охорони 

здоров'я в Україні" 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 19 885 

Частка у загальній сумі грантів: 0,32 % 

У межах цього напряму підтримано 1 проект, — www.likar.info — результатом 

роботи якого є підвищення доступності інформації про стан здоров’я населення 

та висвітлення основних проблем галузі. Вказаний сервер також надає 

консультації з нагальних питань охорони здоров’я, сприяє впровадженню 

принципів доказової медицини. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 9 885 

Разом: 1 $ 19 885 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Громадська організація "Центр доказової медицини", м. Київ. 

Керівник проекту: Гордієнко Надія Василівна. 

Зміст проекту: Розширення обсягу матеріалів, орієнтованих на інформаційні 

потреби фахівців з охорони здоров'я та представників суміжних галузей, 

полегшення доступу до Загальнонаціонального серверу з питань охорони 

здоров'я шляхом модернізації його структури та дизайну. 

Сума: $ 19 885  

 

 

Конкурс "Розвиток професійних кадрів у 

галузі громадської охорони здоров'я" 



Кількість проектів: 2  

Сума: $ 98 885 

Частка у загальній сумі грантів: 1,61 % 

Підтримано проект "Започаткування програм післядипломної освіти у сфері 

охорони громадського здоров’я, створення Школи громадської охорони 

здоров'я в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Поява 

Школи дозволить розвинути в Україні нову галузь знання і нову професію, 

потреба в якій сьогодні відчувається особливо гостро. Майбутні випускники 

Школи покликані сприяти всебічному реформуванню галузі охорони здоров’я. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 2 $ 98 885 

Разом: 2 $ 98 885 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розробка концепції освіти у галузі громадської охорони 

здоров'я: огляд ситуації з освітою у сфері громадської охорони здоров'я, 

розробка концепції освіти у сфері громадської охорони здоров'я, розробка 

технічного завдання для створення школи громадського здоров'я. 

Сума: $ 8 885  

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-

Могилянської Академії, м. Київ. 

Керівник проекту: Грига Ірена Максимівна. 

Зміст проекту: Започаткування програм післядипломної освіти у сфері 

охорони громадського здоров’я, створення Школи громадської охорони 

здоров'я в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". 

Сума: $ 90 000  

 

 

Програма Швайцерівських семінарів і 

конференцій 



Кількість проектів: 14  

Сума: $ 141 484 

Частка у загальній сумі грантів: 2,30 % 

Найбільш визначним проектом, підтриманим за цим напрямом, стало 

проведення в Україні міжнародної конференції "Догляд, підтримка та 

лікування людей, які живуть з ВІЛ/СНІД — фундаментальні елементи 

ефективної протидії епідемії", м. Київ, 21-23 листопада 2002 року. В 

конференції взяли участь провідні фахівці з 37 країн світу, політичні діячі та 

представники мереж людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 1 $ 1 700 

м. Київ 10 $ 48 194 

Миколаївська обл. 1 $ 908 

Всеукраїнські проекти 2 $ 90 682 

Разом: 14 $ 141 484 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Український соціолого-освітній жіночий центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Швед Ольга Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у Швайцерівській конференції 

"Гендерне насилля як проблема громадського здоров’я", м. Кишинів, Молдова, 

31 січня – 2 лютого 2002 р. 

Сума: $ 175  

Організація: Благодійний недержавний фонд "Здоров'я жінки і планування 

сім'ї", м. Київ. 

Керівник проекту: Майструк Галина Павлівна. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у Швайцерівській конференції 

"Гендерне насилля як проблема громадського здоров’я", м. Кишинів, Молдова, 

31 січня – 2 лютого 2002 р. 

Сума: $ 215  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у Швайцерівській конференції 

"Гендерне насилля як проблема громадського здоров’я", м. Кишинів, Молдова, 

31 січня – 2 лютого 2002 р. 

Сума: $ 120  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення Швайцерівської конференції з ургентної 

контрацепції у м. Київ, 21-23 березня 2002 р. 

Сума: $ 54 225  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь двох українських фахівців у Швайцерівській 

міжнародній конференції з політики у галузі паління та тютюну "The Great CEE 

Smoke Out: Organization and Advocacy", м. Варшава, Польща, 22-24 квітня 2002 

р. 

Сума: $ 715  

Організація: Український інформаційний центр з проблем алкоголю та 

наркотиків, м. Київ. 

Керівник проекту: Красовський Костянтин Сергійович. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у Швайцерівській міжнародній 

конференції з політики у галузі паління та тютюну "The Great CEE Smoke Out: 

Organization and Advocacy", м. Варшава, Польща, 22-24 квітня 2002 р. 

Сума: $ 309  

Організація: Всеукраїнська наркологічна асоціація, м. Київ. 

Керівник проекту: Вієвський Анатолій Миколайович. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у Швайцерівській міжнародній 

конференції з політики у галузі паління та тютюну "The Great CEE Smoke Out: 

Organization and Advocacy", м. Варшава, Польща, 22-24 квітня 2002 р. 

Сума: $ 317  

Організація: Українська асоціація сімейної медицини, м. Київ. 

Керівник проекту: Лисенко Григорій Іванович. 

Зміст проекту: Участь українських фахівців у конференції "Введення 

практики сімейної медицини у країнах колишнього СРСР и ЦСЄ: винесені 

уроки", м. Кишинів, 4-6 червня 2002 р. 

Сума: $ 669  

Організація: Лікарська асоціація Миколаївського регіону, м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Глуховський Віктор Васильович. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у літній школі "European 

Observatory on Health Care System", 25-29 серпня 2002 р. 

Сума: $ 908  

Організація: Благодійний фонд "Салюс", м. Львів. 

Керівник проекту: Телішевська Марія Григорівна. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у роботі літньої школи з питань 

громадської охорони здоров'я, м. Дубровник, Хорватія. 

Сума: $ 1 700  



Організація: Український інформаційний центр з проблем алкоголю та 

наркотиків, м. Київ. 

Керівник проекту: Красовський Костянтин Сергійович. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у семінарі "Рамкова конвенція з 

контролю над тютюном" з питань контролю тютюну та відповідних юридичних 

заходів, м. Блед, Словенія. 

Сума: $ 876  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у семінарі "Рамкова конвенція з 

контролю над тютюном" з питань контролю тютюну та відповідних юридичних 

заходів, м. Блед, Словенія. 

Сума: $ 876  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович. 

Зміст проекту: Участь українських фахівців та представників неурядових 

організацій у конференції "Schweitzer Regional HIV/AIDS-TB Conference", м. 

Вільнюс, Литва, 31 жовтня - 2 листопада 2002 року, присвяченій вивченню 

проблем туберкульозу та СНІДу у колишньому СРСР. 

Сума: $ 2 725  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація, підготовка і проведення конференції "Догляд, 

підтримка та лікування людей, які живуть з ВІЛ/СНІД — фундаментальні 

елементи ефективної протидії епідемії", м. Київ, 21-23 листопада 2002 р. 

Сума: $ 77 654  

 

 

Програма Зальцбурзьких семінарів 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 41 864 

Частка у загальній сумі грантів: 0,68 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 3 $ 21 175 

Харківська обл. 1 $ 689 

Всеукраїнські проекти 1 $ 20 000 

Разом: 5 $ 41 864 



 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Науково-впроваджувальний фонд "Київ-Інформ-Простір", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Шараєва Марина Леонідівна. 

Зміст проекту: Навчання українського фахівця в інтернатурі за спеціальністю 

"Кардіологія", м. Зальцбург, Австрія, 4 лютого 2002 р. – 1 березня 2002 р. 

Сума: $ 805  

Організація: Творче молодіжне об'єднання Фрунзенського району м. Харкова, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Фломін Юрій Володимирович. 

Зміст проекту: Навчання українського фахівця в інтернатурі за спеціальністю 

"Неврологія", м. Відень, Австрія, 4 лютого 2002 р. – 1 березня 2002 р. 

Сума: $ 689  

Організація: Громадська організація "Ініціативи у громадській охороні 

здоров’я", м. Київ. 

Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Фінансове забезпечення участі українських лікарів, які мають 

можливість поширення набутих знань, у Зальцбурзьких медичних семінарах та 

навчанні в інтернатурі. 

Сума: $ 23 000  

Організація: Громадська організація "Ініціативи у громадській охороні 

здоров’я", м. Київ. 

Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Адміністративне забезпечення участі українських фахівців у 

Зальцбурзьких медичних семінарах, створення та підтримка бази даних 

випускників семінарів та інтернатури. 

Сума: $ 9 870  

Організація: Громадська організація "Ініціативи у громадській охороні 

здоров’я", м. Київ. 

Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Адміністрування і забезпечення відряджень для українських 

лікарів — учасників медичних семінарів та інтернатур у м. Зальцбург, Австрія. 

Сума: $ 7 500  

 

 

Операційні проекти 



Кількість проектів: 2  

Сума: $ 2 251 

Частка у загальній сумі грантів: 0,04 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 2 $ 2 251 

Разом: 2 $ 2 251 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Візит представників організації "Лікарі світу" в Україну, 12-23 

березня 2002 р. 

Сума: $ 1 871  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у тренінгу з формування політики 

у галузі наркотичної політики. 

Сума: $ 380  

 

 

Інше 

Кількість проектів: 8  

Сума: $ 57 207 

Частка у загальній сумі грантів: 0,93 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 2 $ 10 580 

м. Київ 2 $ 5 797 

Одеська обл. 1 $ 2 000 

Всеукраїнські проекти 3 $ 38 830 

Разом: 8 $ 57 207 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



Організація: Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Руднєв Олександр Сергійович. 

Зміст проекту: Організація і проведення I Всеукраїнського форуму 

громадських організацій зі сприяння охороні здоров'я населення, а також 

створення Всеукраїнської громадської організації захисту прав споживачів 

медичних послуг. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Реабілітаційний центр "Сходи", м. Одеса. 

Керівник проекту: Дворяк Сергій Васильович. 

Зміст проекту: Проведення семінару-тренінгу "12-крокова програма та інші 

методи реабілітації наркозалежних" з методик підвищення ефективності 

лікування хворих на наркоманію для представників наркологічної служби 

Таджикістану. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Львівська міська громадська організація "Центр духовної і 

психологічної підтримки та взаємодопомоги на засадах християнської моралі 

"Дорога", м. Львів. 

Керівник проекту: Кушнір Тарас Михайлович. 

Зміст проекту: Видання інформаційного бюлетня "Дорога життя". 

Сума: $ 1 000  

Організація: Український інформаційний центр з проблем алкоголю та 

наркотиків, м. Київ. 

Керівник проекту: Красовський Костянтин Сергійович. 

Зміст проекту: Проведення всеукраїнської кампанії "Припиняємо курити 

разом" з метою допомогти тим, хто хоче відмовитись від куріння. 

Сума: $ 14 980  

Організація: Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Руднєв Олександр Сергійович. 

Зміст проекту: Розробка методичних підходів до створення ефективної 

нормативної бази діяльності громадських об'єднань у галузі охорони здоров'я 

згідно з міжнародними стандартами. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Асоціація "Вибір", м. Львів. 

Керівник проекту: Березюк Олег Романович. 

Зміст проекту: Підтримка роботи кризового центру психотерапевтичної 

допомоги для потерпілих під час Скнилівської трагедії у м. Львів. 

Сума: $ 9 580  



Організація: Український інформаційний центр з проблем алкоголю та 

наркотиків, м. Київ. 

Керівник проекту: Андрєєва Тетяна Іллівна. 

Зміст проекту: Створення ресурсного центру з питань контролю над тютюном 

для країн СНД з метою поширення всебічної інформації для прибічників 

здоров'я з урядових структур та неурядових організацій з усіх країн СНД, а 

також сприяння прийняттю відповідних законодавчих актів. 

Сума: $ 18 850  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Цвілій Ольга Вячеславівна. 

Зміст проекту: Технічна підтримка роботи групи громадських організацій — 

членів Координаційного комітету України з реалізації проекту "Подолання 

епідемії ВІЛ/СНІД в Україні". 

Сума: $ 797  

 

 
 

 

Структура витрат за напрямами діяльності 

Напрям діяльності 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Програми розвитку громадянського суспільства 495 $ 2 839 050 

Інформаційні програми 113 $ 551 998 

Освітні програми 38 $ 391 670 

Програма "Культура" 122 $ 353 236 

Програма "Ініціативи у галузі охорони здоров’я" 87 $ 744 757 

Операційна діяльність 102 $ 1 274 734 

Разом: 957 $ 6 155 445 

 

 

Структура операційної діяльності 

Напрям діяльності 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Програми розвитку громадянського суспільства 34 $ 332 467 

Інформаційні програми 18 $ 342 709 

Освітні програми 27 $ 353 710 

Програма "Культура" 5 $ 26 458 

Програма "Ініціативи у галузі охорони здоров’я" 18 $ 219 390 



Разом: 102 $ 1 274 734 

 

 

Розподіл підтриманих проектів за регіонами України 

Регіон України 
Підтримано 

проектів 

Всеукраїнських 

проектів 
Загальна сума 

Сума 

всеукраїнських 

проектів 

АР Крим 67 3 (4,48 %) $ 261 204 $ 27 625 

Вінницька обл. 7 2 (28,57 %) $ 41 272 $ 2 200 

Волинська обл. 1 - (-) $ 950 $ - 

Дніпропетровська обл. 14 5 (35,71 %) $ 113 435 $ 33 850 

Донецька обл. 23 3 (13,04 %) $ 162 164 $ 16 599 

Житомирська обл. 5 2 (40,00 %) $ 29 127 $ 6 940 

Закарпатська обл. 38 3 (7,89 %) $ 126 580 $ 7 295 

Запорізька обл. 6 1 (16,67 %) $ 30 572 $ 5 800 

Івано-Франківська обл. 10 - (-) $ 58 627 $ - 

Київська обл. 2 - (-) $ 15 390 $ - 

Кіровоградська обл. 7 3 (42,86 %) $ 42 452 $ 7 643 

Луганська обл. 9 2 (22,22 %) $ 61 877 $ 15 730 

Львівська обл. 77 38 (49,35 %) $ 319 575 $ 132 644 

м. Київ 445 298 (66,97 %) $ 2 964 669 $ 2 210 169 

Миколаївська обл. 11 1 (9,09 %) $ 62 150 $ 1 745 

Одеська обл. 47 16 (34,04 %) $ 185 295 $ 72 765 

Полтавська обл. 16 1 (6,25 %) $ 126 198 $ 5 470 

Рівненська обл. 4 1 (25,00 %) $ 6 746 $ 1 000 

Сумська обл. 4 2 (50,00 %) $ 8 437 $ 4 000 

Тернопільська обл. 6 1 (16,67 %) $ 21 460 $ 3 000 

Харківська обл. 34 18 (52,94 %) $ 134 802 $ 89 552 

Херсонська обл. 3 1 (33,33 %) $ 16 624 $ 9 290 

Хмельницька обл. 2 - (-) $ 5 555 $ - 

Черкаська обл. 1 - (-) $ 2 676 $ - 

Чернівецька обл. 8 2 (25,00 %) $ 39 235 $ 5 290 

Чернігівська обл. 8 - (-) $ 43 639 $ - 

Разом: 855 403 (47,13 %) $ 4 880 711 $ 2 658 607 

Операційна діяльність 102 64 (62,75 %) $ 1 274 734 $ 1 024 370 

Разом: 957 467 (48,80 %) $ 6 155 445 $ 3 682 977 

 

 



Організації, що отримали гранти Міжнародного фонду 

"Відродження" 2002 року 

Організація 
Підтримано 

проектів 

З них - 

всеукраїнських 

Загальна 

сума 

Агенство регіонального розвитку Луганської 

області, м. Луганськ 
2 - $ 12 618 

Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса 7 7 $ 23 325 

Альтернативні візуальні студії, м. Київ 4 2 $ 13 982 

"Ана тили мектеби" ("Школа рідної мови"), 

с. Мирне 
1 - $ 2 640 

Аналітично-дослідницький центр "АНОД", м. Київ 2 1 $ 9 600 

Артемівська місцева екологічна громадська 

організація "МАМА-86", м. Артемівськ 
1 - $ 142 

Асоціація аналітиків політики, м. Дніпропетровськ 1 - $ 4 687 

Асоціація арт-галерей України, м. Київ 1 1 $ 565 

Асоціація "Вибір", м. Львів 2 1 $ 9 990 

Асоціація дитячих екологічних осередків 

"Довкілля", м. Львів 
1 1 $ 2 760 

Асоціація економічного розвитку Івано-

Франківщини, м. Івано-Франківськ 
1 - $ 13 862 

Асоціація "Жінка та бізнес", м. Донецьк 1 - $ 500 

Асоціація "Жінки в аграрній освіті", м. Київ 1 - $ 560 

Асоціація жіночих організацій "Умют-Надія", 

м. Бахчисарай 
1 - $ 2 984 

Асоціація інвалідів-вчених "Гомер", м. Київ 1 1 $ 2 000 

Асоціація кримських караїмів "Кримкарайлар", 

м. Сімферополь 
1 - $ 5 000 

Асоціація кримськотатарських працівників освіти 

"Мааріфчі", м. Сімферополь 
2 - $ 7 084 

Асоціація кримськотатарських художників, 

м. Сімферополь 
1 - $ 3 145 

Асоціація міст України, м. Київ 1 1 $ 6 000 

Асоціація незалежних журналістів, м. Житомир 1 - $ 1 156 

Асоціація "Нова музика", м. Одеса 4 1 $ 7 059 

Асоціація підтримки громадських ініціатив 

"Ковчег", м. Одеса 
2 1 $ 1 780 

Асоціація платників податків України в Одеській 

області, м. Одеса 
1 - $ 722 

Асоціація психіатрів України, м. Київ 1 - $ 316 

Асоціація "Сімейна медицина Асімед", 

м. Комсомольськ 
1 - $ 10 000 

Асоціація "Спільний простір", м. Київ 1 1 $ 15 000 

Асоціація сприяння жіночому підприємництву, 1 1 $ 700 



м. Вінниця 

Асоціація сприяння розвитку творчості дітей та 

юнацтва, м. Дніпропетровськ 
1 1 $ 3 000 

Асоціація студентів-правників та молодих юристів 

"Вестед", м. Ужгород 
1 - $ 3 577 

Асоціація суддів Донецької області, м. Донецьк 2 - $ 26 809 

Асоціація суспільного прогресу, м. Київ 2 1 $ 21 486 

Асоціація фермерів та приватних землевласників 

України, м. Київ 
1 1 $ 10 430 

Асоціація фінансистів України, м. Київ 2 2 $ 17 888 

Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія 2 - $ 5 925 

Асоціація циган Татарбунарського району, 

м. Татарбунари 
1 - $ 3 430 

Асоціація юристів "Justo Titulo", м. Харків 1 - $ 269 

Благодійна громадська організація "Центр освітніх 

ініціатив", м. Львів 
1 1 $ 8 100 

Благодійна організація "Благодійний фонд 

міжнародного Соломонового університету", м. Київ 
1 - $ 5 187 

Благодійна організація "Вчителі за демократію та 

партнерство", м. Київ 
1 1 $ 30 000 

Благодійна організація "Митець", м. Київ 3 3 $ 7 060 

Благодійна організація "Фонд сприяння правовим і 

політичним реформам", м. Київ 
2 2 $ 19 980 

Благодійна організація "Чернігівський жіночий 

правозахисний центр", м. Чернігів 
2 - $ 11 018 

Благодійне товариство допомоги інвалідам та 

особам з інтелектуальною недостатністю 

"Джерела", м. Київ 

4 - $ 7 113 

Благодійний мистецький фонд "Золотий Лев", 

м. Львів 
1 1 $ 3 000 

Благодійний навчально-реабілітаційний центр для 

дітей та молоді з особливими потребами 

"Виноградар", м. Київ 

1 - $ 920 

Благодійний недержавний фонд "Здоров'я жінки і 

планування сім'ї", м. Київ 
4 3 $ 10 411 

Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-

психологійної інформації "Усі разом"", м. Львів 
2 - $ 9 350 

Благодійний продюсерський фонд, м. Київ 4 3 $ 6 760 

Благодійний фонд "АИСТ", м. Сімферополь 2 - $ 7 950 

Благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ 
5 5 $ 36 455 

Благодійний фонд акторів кіно "Маестро", м. Київ 1 1 $ 3 000 

Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава 7 1 $ 58 242 

Благодійний фонд відродження і розвитку "Наш 

Станіславів", м. Івано-Франківськ 
1 - $ 1 500 



Благодійний фонд "Громадське радіо", м. Київ 1 1 $ 14 880 

Благодійний фонд допомоги вченим інвалідам зору 

"Візаві", м. Київ 
1 - $ 248 

Благодійний фонд "Економіко-соціальна ініціатива", 

м. Київ 
1 - $ 319 

Благодійний фонд захисту і розвитку українського 

книговидання, м. Київ 
1 1 $ 260 

Благодійний фонд ім. Абдурашида Медієва, 

м. Сімферополь 
1 - $ 550 

Благодійний фонд "Інститут громадянських 

ініціатив", м. Сімферополь 
1 - $ 6 000 

Благодійний фонд "Інститут раннього втручання" 

для дітей з порушеннями розвитку та дітей-

інвалідів, м. Харків 

1 - $ 6 860 

Благодійний фонд "Крок назустріч", м. Суми 1 - $ 947 

Благодійний фонд "Олеся", м. Київ 3 3 $ 9 540 

Благодійний фонд підтримки молодіжних ініціатив, 

м. Київ 
3 2 $ 7 775 

Благодійний фонд "Повернення до життя", 

м. Знам'янка 
1 - $ 9 953 

Благодійний фонд розвитку громадських 

організацій "Західно-український ресурсний центр", 

м. Львів 

1 1 $ 1 030 

Благодійний фонд "Салюс", м. Львів 6 - $ 21 530 

Благодійний фонд соціальних програм "ХХІ 

століття", м. Одеса 
2 2 $ 6 798 

Благодійний фонд "Сподівання", м. Запоріжжя 1 - $ 9 635 

Благодійний фонд сприяння розвитку політичної та 

правової культури, м. Київ 
2 2 $ 25 880 

Благодійний фонд сприяння розвитку талантів 

Поділля, м. Вінниця 
1 1 $ 1 500 

Благодійний фонд "Сприяння розвитку телебачення 

України", м. Київ 
1 1 $ 27 659 

Благодійний фонд "Стимул", м. Дніпропетровськ 1 - $ 8 996 

Благодійний фонд "Супутники соціальних програм 

"Висока Полиця"", м. Київ 
1 1 $ 3 975 

Благодійний фонд "Текіє-Дервіш", м. Євпаторія 1 - $ 2 587 

Благодійний фонд "Фундація видавництва 

"Кальварія", м. Львів 
7 7 $ 25 500 

Благодійний фонд "Фундація Фауст Фемілі", м. Київ 1 1 $ 1 000 

Благодійний фонд "Центр захисту журналістів", 

м. Київ 
1 1 $ 5 660 

Благодійний християнський фонд "Солідарність", 

м. Івано-Франківськ 
1 - $ 10 000 

Благодіний фонд "Центр правової освіти", 1 - $ 10 434 



м. Миколаїв 

Благочинний фонд "Ставропігіон", м. Львів 1 - $ 765 

БО "Київський фонд правової допомоги" 1 1 $ 11 850 

Буковинська державна медична академія, 

м. Чернівці 
1 - $ 140 

Велико-Березнянська районна громадська 

організація "Закарпатське культурне товариство 

"Романі Яг"", м. Ужгород 

1 - $ 4 000 

Видавництво "Ай.Бі.", ТОВ, м. Київ 1 1 $ 1 600 

Видавництво "Аквілон – Плюс", м. Київ 2 2 $ 4 300 

Видавництво "Альтерпрес", м. Київ 3 3 $ 6 600 

Видавництво "АртЕк", ТОВ, м. Київ 3 3 $ 10 400 

Видавництво "Астролябія", ТОВ, м. Львів 1 1 $ 6 255 

Видавництво "Атіка", ТОВ, м. Київ 1 1 $ 2 300 

Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів 4 4 $ 12 375 

Видавництво "Контекст", ТОВ, м. Київ 4 4 $ 12 400 

Видавництво "Лібра", ТОВ, м. Київ 3 3 $ 8 700 

Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів 9 9 $ 30 700 

Видавництво Соломії Павличко "Основи", ТОВ, 

м. Київ 
1 1 $ 10 500 

Видавництво "Стилос", ТОВ, м. Київ 1 1 $ 1 692 

Видавництво "Четверта хвиля", м. Київ 1 1 $ 4 300 

Видавниче підприємство "Юніверс", ТОВ, м. Київ 3 3 $ 13 000 

Видавничий дім "Альтернативи", м. Київ 1 1 $ 4 000 

Видавничий дім "Всесвіт", м. Київ 2 2 $ 7 500 

Видавничий дім "КМ Академія", м. Київ 1 1 $ 3 000 

Видавничо-консалтинговий центр "Фінком", м. Київ 1 1 $ 1 000 

Відділ культури Чорнухинської районної державної 

адміністрації, смт. Чорнухи 
1 - $ 3 000 

Вінницька обласна спілка "Жіноча перспектива", 

м. Вінниця 
1 - $ 460 

Вінницький громадський конгрес "Сталість", 

м. Вінниця 
2 - $ 24 166 

Всеукраїнська асоціація молодіжного 

співробітництва "Альтернатива – В", м. Київ 
3 - $ 45 629 

Всеукраїнська громадська організація 

"Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди", 

м. Київ 

1 1 $ 39 760 

Всеукраїнська громадська організація "Гільдія 

кінорежисерів "24/1"", м. Київ 
1 - $ 120 

Всеукраїнська громадська організація "Товариство 

українських офіцерів", м. Київ 
1 1 $ 8 438 

Всеукраїнська екологічна громадська організація 

"МАМА-86", м. Київ 
1 - $ 104 



Всеукраїнська ліга сприяння розвиткові ринку 

землі, м. Київ 
1 1 $ 6 000 

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД, м. Київ 
2 2 $ 8 215 

Всеукраїнська наркологічна асоціація, м. Київ 2 - $ 8 527 

Всеукраїнська спілка громадських організацій 

"Асоціація агенцій регіонального розвитку 

України", м. Київ 

4 3 $ 38 787 

Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ 7 7 $ 36 684 

Всеукраїнський благодійний фонд "Правова 

ініціатива", м. Київ 
1 1 $ 7 450 

Всеукраїнський благодійний фонд "Українська 

правнича фундація", м. Київ 
3 2 $ 64 940 

Всеукраїнський союз жінок-трудівниць "За 

майбутнє дітей України", м. Київ 
1 1 $ 1 200 

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ 9 6 $ 170 992 

Гільдія редакторів Вінниччини, м. Вінниця 1 - $ 14 130 

Громадська культурологічна організація "Традиції 

та інновації", м. Київ 
1 1 $ 2 000 

Громадська організація "Азізлер", м. Бахчисарай 1 - $ 2 978 

Громадська організація "Арт-екзистенція", м. Київ 2 2 $ 4 500 

Громадська організація "Асоціація актуального 

танцю", м. Київ 
1 1 $ 2 000 

Громадська організація "Громадський проект 

"Українське демократичне коло"", м. Київ 
1 1 $ 5 000 

Громадська організація "Демократичний вибір", 

м. Тернопіль 
1 - $ 4 378 

Громадська організація "Жінки в науці", м. Київ 1 1 $ 1 126 

Громадська організація жіночий центр "Спадщина", 

м. Київ 
3 2 $ 8 258 

Громадська організація "ІКАР–Україна", м. Львів 3 - $ 15 566 

Громадська організація "Ініціативи у громадській 

охороні здоров’я", м. Київ 
3 1 $ 40 370 

Громадська організація "Інститут аналізу державної 

та регіональної політики", м. Луцьк 
1 - $ 950 

Громадська організація "Інститут інформаційного 

суспільства", м. Київ 
1 1 $ 11 803 

Громадська організація "Інститут ліберального 

суспільства", м. Київ 
1 1 $ 3 629 

Громадська організація "Інститут політики", м. Київ 1 1 $ 30 000 

Громадська організація "Інститут сталого розвитку", 

м. Київ 
1 1 $ 3 000 

Громадська організація "Інтерньюз–Україна", 

м. Київ 
10 6 $ 113 565 

Громадська організація "Інформаційний прес- 2 - $ 15 098 



центр", м. Київ 

Громадська організація "Капсихор-Ай-Серез", 

м. Судак 
1 - $ 5 000 

Громадська організація "Київ — рідний дім", 

м. Київ 
1 - $ 14 801 

Громадська організація "Клуб "Еней"", м. Київ 1 - $ 14 500 

Громадська організація "Лабораторія соціального 

аналізу Ф–4", м. Київ 
1 1 $ 12 227 

Громадська організація "Ліга економічних 

журналістів", м. Київ 
1 1 $ 12 492 

Громадська організація "Медіа-Ліга", м. Кременчук 1 - $ 1 407 

Громадська організація "Мелітопольський 

Меморіал", м. Мелітополь 
1 - $ 6 459 

Громадська організація "Моє місто – Ужгород", 

м. Ужгород 
1 - $ 12 638 

Громадська організація "Молодіжна Альтернатива", 

м. Київ 
1 - $ 1 303 

Громадська організація "Молодь проти злочинності 

і наркоманії", м. Київ 
4 - $ 2 017 

Громадська організація "Науково-видавниче 

об'єднання "Дух і Літера", м. Київ 
2 2 $ 4 870 

Громадська організація "Наші діти", м. Одеса 1 - $ 7 500 

Громадська організація "Незалежна асоціація 

телемовників України", м. Київ 
1 1 $ 49 000 

Громадська організація "Незалежний 

культурологічний журнал "Ї"", м. Львів 
2 - $ 12 300 

Громадська організація "Одеса: ХХІ сторіччя", 

м. Одеса 
1 1 $ 5 490 

Громадська організація "Реабілітаційний центр 

"Ступені", м. Чернігів 
1 - $ 10 000 

Громадська організація "Софія", м. Рівне 1 1 $ 1 000 

Громадська організація "Суспільно-аналітичний рух 

"Група громадян", м. Київ 
1 1 $ 14 917 

Громадська організація "Твоє життя", м. Київ 1 1 $ 8 586 

Громадська організація "Театр-студія "Арабески"", 

м. Харків 
1 1 $ 2 500 

Громадська організація "Товариство "Зелений 

хрест"", м. Львів 
1 - $ 8 872 

Громадська організація "Товариство "Холмщина"", 

м. Рівне 
2 - $ 220 

Громадська організація "Українська асоціація 

захисту прав інтелектуальної власності", м. Київ 
2 2 $ 24 544 

Громадська організація "Український інститут 

соціальних досліджень", м. Київ 
1 1 $ 6 400 

Громадська організація "Український мистецький 1 1 $ 10 000 



форум", м. Київ 

Громадська організація "Українсько-польський 

форум", м. Київ 
6 5 $ 54 266 

Громадська організація "Форум видавців", м. Львів 1 1 $ 4 234 

Громадська організація "Художня інвестиція", 

м. Київ 
4 2 $ 8 857 

Громадська організація "Центр доказової 

медицини", м. Київ 
1 1 $ 19 885 

Громадська організація "Центр міжнародної безпеки 

та стратегічних студій", м. Київ 
1 - $ 13 500 

Громадська організація "Центр підтримки 

суспільних ініціатив", м. Одеса 
1 - $ 4 500 

Громадська організація "Центр політичної освіти", 

м. Київ 
1 - $ 724 

Громадська організація "Центр "Соціальний 

моніторинг"", м. Київ 
1 1 $ 10 000 

Громадська організація "Центр соціального 

добробуту "Доброчин", м. Чернігів 
1 - $ 8 420 

Громадська організація "Юридичний клуб", м. Київ 1 1 $ 7 292 

Громадська організація "Юртдаш", м. Білогорськ 1 - $ 2 000 

Громадська спілка "Буковинська партнерська 

агенція", м. Чернівці 
1 - $ 9 000 

Громадське об'єднання користувачів комп'ютерних 

технологій для інвалідів "Вікно в світ", м. Київ 
2 1 $ 3 916 

Громадський центр "Ділові ініціативи", м. Івано-

Франківськ 
1 - $ 11 554 

Державне спеціалізоване видавництво художньої 

літератури "Дніпро", м. Київ 
1 1 $ 2 000 

Державний департамент України з питань 

виконання покарань, м. Київ 
6 5 $ 65 120 

Дитяче громадське об’єднання "Дитячий 

альпійський рух України", м. Київ 
1 1 $ 5 529 

Дитячий культурно-спортивний клуб "Бембі", 

м. Київ 
1 - $ 126 

Дитячий центр "Єфсане" ("Легенда"), с. Піонерське 1 - $ 2 980 

Дніпропетровська міська громадська організація 

"Центр культури", м. Дніпропетровськ 
2 2 $ 18 800 

Дніпропетровський слідчий ізолятор №3, 

м. Дніпропетровськ 
1 - $ 9 861 

Донбаський гірничо-металургійний інститут, 

м. Алчевськ 
1 - $ 2 044 

Донецька обласна ліга ділових і професійних жінок, 

м. Донецьк 
3 2 $ 13 911 

Донецька обласна спілка молодіжних організацій, 

м. Донецьк 
1 - $ 378 



Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-

інфікованим, м. Донецьк 
3 - $ 35 800 

Донецький міський благодійний фонд "Доброта", 

м. Донецьк 
2 - $ 5 970 

Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк 3 1 $ 25 485 

Донецький національний університет, м. Донецьк 1 - $ 2 504 

Житомирська обласна психіатрична лікарня №1, 

с. Зарічани 
1 - $ 121 

Житомирська тюрма №8, м. Житомир 1 - $ 8 360 

Житомирське регіональне відділення Асоціації міст 

України, м. Житомир 
1 1 $ 5 000 

Житомирський обласний благодійний фонд протидії 

соціально небезпечним хворобам та СНІД, 

м. Житомир 

1 1 $ 1 940 

Жіночий інформаційно-координаційний центр, 

м. Дніпропетровськ 
3 1 $ 21 658 

Жіночий соціальний еколого-правовий центр, 

м. Артемівськ 
1 - $ 7 295 

Жіночий фонд "Господиня", м. Харків 2 - $ 682 

Жовтнева централізована бухгалтерія 

Красногвардійського районного відділу освіти, 

смт. Октябрьське 

1 - $ 2 500 

Закарпатська асоціація ромських громадських 

організацій "Єкгіпе" (Єдність), м. Ужгород 
1 - $ 1 200 

Закарпатська обласна громадська організація 

"Товариство громадського самозахисту", 

м. Ужгород 

3 - $ 33 426 

Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород 
6 - $ 13 031 

Закарпатське обласне відділення Комітету виборців 

України, м. Ужгород 
1 1 $ 2 750 

Закарпатське обласне товариство ромів "Романі 

зор", м. Ужгород 
3 - $ 3 032 

Закарпатське обласне товариство циган "Амаро 

Дром", м. Ужгород 
1 - $ 3 000 

Закарпатський обласний молодіжний ромський клуб 

"Романі черхень" ("Ромська зірка"), м. Ужгород 
1 - $ 700 

Запорізьке обласне громадське об'єднання 

"Демократичні ініціативи – 2002", м. Запоріжжя 
1 - $ 5 540 

Запорізьке територіальне відділення Асоціації 

платників податків України, м. Мелітополь 
1 - $ 138 

Запорізький обласний благодійний фонд "Акорд", 

м. Запоріжжя 
1 1 $ 5 800 

Західноєвропейський інститут, м. Київ 2 1 $ 670 

Західноукраїнський медіа-центр "Нова 1 - $ 3 962 



журналістика", м. Львів 

Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи", 

м. Львів 
1 - $ 3 199 

Івано-Франківська обласна організація Спілки 

журналістів України, м. Івано-Франківськ 
1 - $ 109 

Івано-Франківський слідчий ізолятор №12, м. Івано-

Франківськ 
1 - $ 5 853 

Ізяславська виправна колонія №31 у Хмельницькій 

області, м. Ізяслав 
1 - $ 5 440 

Інноваційний центр з міжнародних освітніх програм 

"ІНКОС", м. Київ 
1 1 $ 12 000 

Інститут виборчого права, м. Київ 1 1 $ 14 985 

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, м. Київ 1 - $ 341 

Інститут державного управління та регіонального 

розвитку, м. Ужгород 
1 1 $ 3 045 

Інститут економіко-соціальних проблем 

"Республіка", м. Київ 
1 1 $ 11 195 

Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 

м. Київ 
1 1 $ 20 670 

Інститут історії України НАНУ, м. Київ 1 1 $ 6 195 

Інститут конкурентного суспільства, м. Київ 1 1 $ 10 000 

Інститут масової інформації, м. Київ 6 5 $ 51 680 

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ, 

м. Київ 
1 - $ 99 

Інститут політичних технологій, м. Львів 1 1 $ 8 000 

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава 

Мудрого, м. Київ 
1 1 $ 12 000 

Інститут регіонального розвитку, культури та 

просвіти, м. Одеса 
1 1 $ 10 000 

Інститут реформ, м. Київ 4 2 $ 8 041 

Інститут юдаїки, м. Київ 1 1 $ 5 000 

Інституція нестабільних думок, м. Київ 1 - $ 913 

Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ 
8 6 $ 24 701 

Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та 

розвиток", м. Сімферополь 
1 - $ 3 876 

Інформаційно-консультативний жіночий центр, 

м. Київ 
6 2 $ 115 390 

Інформаційно-консультативний центр "Освіта", 

м. Львів 
2 - $ 19 310 

Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Дніпропетровськ 
1 - $ 9 030 

Інформаційно-освітній центр "Жіноча мережа", 

м. Київ 
1 1 $ 2 000 

Інформаційно-ресурсний центр "Реформування 3 2 $ 20 829 



земельних відносин в Україні", м. Київ 

Калуський відділ Союзу українок, м. Калуш 2 - $ 3 992 

Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду 

України, м. Боярка 
3 3 $ 8 000 

Київська благодійна фундація, м. Київ 1 1 $ 11 480 

Київська міська муніципальна колегія адвокатів, 

м. Київ 
1 1 $ 12 254 

Київська міська організація Спілки композиторів 

України, м. Київ 
1 - $ 1 134 

Київська обласна громадська організація сприяння 

медико-соціальній реабілітації осіб з хімічною 

залежністю "Фенікс", м. Київ 

1 1 $ 2 500 

Київська середня спеціальна музична школа-

інтернат ім. М.В. Лисенка, м. Київ 
1 - $ 500 

Київська спілка журналістів, м. Київ 1 1 $ 3 000 

Київська школа підприємців, м. Київ 1 1 $ 3 000 

Київський державний інститут театрального 

мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого, м. Київ 
1 - $ 500 

Київський еколого-культурний центр, м. Київ 1 1 $ 2 630 

Київський інститут гендерних досліджень, м. Київ 1 1 $ 574 

Київський науково-освітній гендерний центр, 

м. Київ 
2 2 $ 1 335 

Київський національний економічний університет, 

м. Київ 
1 - $ 2 798 

Київський професійно-педагогічний коледж ім. 

Антона Макаренка, м. Київ 
1 - $ 3 775 

Київський регіональний центр Академії правових 

наук України, м. Київ 
1 1 $ 10 000 

Кіровоградська асоціація "Громадські ініціативи", 

м. Кіровоград 
1 - $ 13 662 

Кіровоградська обласна інформаційна служба з 

актуальних питань жіноцтва, м. Кіровоград 
1 1 $ 5 000 

Кіровоградська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д.І. Чижевського, м. Кіровоград 
1 1 $ 500 

Кіровоградська педагогічна академія, м. Кіровоград 1 1 $ 2 143 

К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ 9 9 $ 24 900 

Клуб аспірантів та студентів правознавців 

Азовського регіону "КАСПАР", м. Бердянськ 
1 - $ 3 000 

Клуб "Вікторія", м. Павлоград 1 - $ 10 000 

Комітет з Національної премії України імені Тараса 

Шевченка, м. Київ 
1 1 $ 1 000 

Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ 1 - $ 14 441 

Консультаційний центр інформаційних технологій, 

м. Олександрія 
1 - $ 2 494 

Координаційне бюро "Енциклопедії сучасної 1 1 $ 1 800 



України", м. Київ 

Кредитна спілка "Хосен", м. Ужгород 1 - $ 1 081 

Кременецький педагогічний коледж ім. Т. 

Шевченка, м. Кременець 
1 - $ 216 

Кременчуцька міська громадська організація 

сприяння профілактиці соціально негативних явищ 

у суспільстві "Порятунок", м. Кременчук 

3 - $ 29 487 

Кримська асоціація планування сім'ї, 

м. Сімферополь 
1 - $ 7 945 

Кримська експертна рада з оцінки сейсмічної 

небезпеки та прогнозу землетрусів, м. Сімферополь 
1 - $ 400 

Кримське вірменське товариство, м. Сімферополь 1 - $ 3 100 

Кримське республіканське культурно-просвітницьке 

товариство "Кримчахлар", м. Сімферополь 
1 - $ 6 000 

Кримське республіканське товариство болгар ім. П. 

Хілендарського, м. Сімферополь 
1 - $ 3 000 

Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь 
8 - $ 23 157 

Кримський науково-методичний центр управління 

освітою АПН України і Таврійського національного 

університету ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь 

1 - $ 4 024 

Кримський республіканський центр соціально-

економічного розвитку, м. Сімферополь 
1 - $ 8 500 

Кримськотатарський фонд культури Автономної 

республіки Крим, м. Сімферополь 
1 - $ 3 655 

Культурне товариство із захисту інтересів 

угорських ромів Закарпаття "Унг Ромен", 

м. Ужгород 

1 - $ 600 

Культурне товариство циган Закарпаття "Ром Сом", 

м. Ужгород 
2 - $ 4 000 

Культурний центр "Яшлик", м. Євпаторія 1 - $ 9 510 

Культурно-етнографічний центр "Дерекой", м. Ялта 1 - $ 6 000 

Лабораторія законодавчих ініціатив, м. Київ 4 4 $ 39 809 

Ліга жінок-виборців України "50/50", м. Київ 2 2 $ 2 560 

Ліга кримськотатарських юристів "Ініціум", 

м. Сімферополь 
1 - $ 5 000 

Ліга студентів-правників Львівської комерційної 

академії, м. Львів 
1 1 $ 5 730 

Лікарська асоціація Миколаївського регіону, 

м. Миколаїв 
1 - $ 908 

Луганська обласна група медіації, м. Луганськ 1 - $ 5 022 

Луганська обласна організація "Суспільна служба 

правової допомоги", м. Луганськ 
2 - $ 14 677 

Луганський благодійний фонд "Анти-Снід", 

м. Луганськ 
1 - $ 7 000 



Львівська богословська академія, м. Львів 2 1 $ 6 400 

Львівська міська громадська організація "Генерація 

– Плюс", м. Львів 
1 1 $ 720 

Львівська міська громадська організація "Спільнота 

взаємодопомоги "Оселя"", м. Львів 
1 - $ 1 486 

Львівська міська громадська організація "Центр 

духовної і психологічної підтримки та 

взаємодопомоги на засадах християнської моралі 

"Дорога", м. Львів 

3 - $ 1 934 

Львівська обласна дитяча організація "Галицьке 

коло", м. Львів 
1 1 $ 91 

Львівська обласна організація Всеукраїнської 

громадської організації захисту людини жінки "Ліга 

жінок-виборців України 50/50", м. Львів 

1 - $ 6 000 

Львівський відділ Союзу українок, м. Львів 1 1 $ 788 

Львівський молодіжний театр ім. Л. Курбаса, 

м. Львів 
1 1 $ 500 

Львівський регіональний інститут державного 

управління Української академії державного 

управління при Президентові України, м. Львів 

3 1 $ 32 100 

Львівський центр соціального захисту та 

реабілітації інвалідів "Созарін", м. Львів 
1 - $ 1 400 

Львіський обласний соціально-культурний фонд 

"Участь", м. Львів 
1 - $ 250 

Маріупольська виховна колонія, м. Маріуполь 1 1 $ 9 345 

Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога 

життя", м. Ужгород 
3 - $ 11 210 

Медичний інформаційно-аналітичний центр 

"Вектор", м. Київ 
5 2 $ 51 185 

Микитинська виправна колонія №87, м. Горлівка 1 - $ 7 510 

Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", 

м. Миколаїв 
6 - $ 49 936 

Миколаївський місцевий благодійний фонд 

"Юнітус", м. Миколаїв 
2 - $ 19 297 

Миколаївський фонд "Жіноча перспектива", 

м. Миколаїв 
1 1 $ 1 745 

Міжвідомчий науково-дослідний 

госпрозрахунковий центр геодинамічних 

досліджень, м. Київ 

1 - $ 448 

Міжнародна громадська організація "Міжнародний 

центр перспективних досліджень", м. Київ 
1 1 $ 44 410 

Міжнародний благодійний культурно-науковий 

родинний фонд ім. М. Лисенка, м. Київ 
1 1 $ 500 

Міжнародний благодійний фонд "Видавництво 

Сфера", м. Київ 
4 4 $ 21 020 

Міжнародний благодійний фонд відродження 3 1 $ 98 050 



Києво-Могилянської Академії, м. Київ 

Міжнародний благодійний фонд "Дослідницький 

центр соціальної політики", м. Київ 
2 2 $ 15 172 

Міжнародний благодійний фонд "Мистецьке 

березілля", м. Київ 
5 2 $ 7 576 

Міжнародний благодійний фонд "Українська 

родина", м. Київ 
1 - $ 5 778 

Міжнародний жіночий правозахисний центр 

"ЛаСтрада – Україна", м. Київ 
4 3 $ 4 428 

Міжнародний комітет із захисту прав платників 

податків у країнах Центральної і Східної Європи та 

Центральної Азії, м. Київ 

1 - $ 1 860 

Міжнародний медичний реабілітаційний центр для 

жертв воєн і тоталітарних режимів, м. Київ 
1 1 $ 10 000 

Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ 101 64 $ 1 270 945 

Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, 

м. Київ 
2 2 $ 22 620 

Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ 4 4 $ 23 511 

Міжнародний фонд охорони здоров'я та 

навколишнього середовища "Регіон Карпат", 

м. Мукачево 

1 - $ 1 182 

Міська організація "Донецький Меморіал", 

м. Донецьк 
1 - $ 6 190 

Молодіжна громадська організація "Клуб "Компас", 

м. Київ 
1 1 $ 1 040 

Молодіжна громадська організація "Лідери 

майбутнього", м. Київ 
1 1 $ 4 000 

Молодіжна громадська організація "Прайвесі 

Юкрейн", м. Київ 
1 - $ 7 757 

Молодіжний гуманітарний центр, м. Київ 2 2 $ 17 631 

Муніципальний центр стратегічного планування і 

маркетингових досліджень, м. Світловодськ 
1 - $ 8 700 

Надвірнянська філія "Студентського братства", 

м. Надвірна 
1 - $ 612 

Науково-впроваджувальний фонд "Київ-Інформ-

Простір", м. Київ 
1 - $ 805 

Науково-дослідний інститут державного 

будівництва та місцевого самоврядування Академії 

правових наук України, м. Харків 

1 1 $ 6 000 

Науково-методичний центр вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України, м. Київ 
1 1 $ 6 655 

Науково-методичний центр розвитку критичного та 

образного мислення "Інтелект", м. Київ 
2 2 $ 22 870 

Науково-методичний центр середньої освіти 

Міністерства освіти і науки України, м. Київ 
1 1 $ 6 000 



Науково-просвітній та культурний Центр "Франко-

Європа", м. Київ 
1 - $ 730 

Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського, м. Київ 
1 - $ 5 000 

Національна всеукраїнська музична спілка, м. Київ 1 1 $ 2 000 

Національна музична академія ім. П.І. 

Чайковського, м. Київ 
2 - $ 815 

Національна парламентська бібліотека України, 

м. Київ 
1 1 $ 13 300 

Національна спілка кінематографістів України, 

м. Київ 
3 - $ 895 

Національний інститут проблем міжнародної 

безпеки, м. Київ 
1 - $ 311 

Національний симфонічний оркестр України, 

м. Київ 
1 - $ 250 

Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут", м. Київ 
1 1 $ 4 480 

Національно-культурне об'єднання "Амала", м. Київ 3 1 $ 11 868 

Незалежна асоціація телерадіомовників, м. Київ 3 2 $ 21 509 

Незалежний центр політичних досліджень, м. Київ 1 1 $ 8 000 

Об'єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття, 

м. Ужгород 
1 - $ 2 740 

Об'єднання молодих науковців Української академії 

державного управління при Президентові України, 

м. Київ 

1 1 $ 7 000 

Обласний культурний центр "Аме Рома", м. Харків 2 - $ 5 390 

Община циган "Аме Рома" у Черкаській області, 

м. Золотоноша 
1 - $ 2 676 

Одеське міське товариство інвалідів, м. Одеса 2 - $ 8 086 

Одеський благодійний фонд реабілітації та 

соціальної адаптації громадян без постійного місця 

проживання "Шлях до дому", м. Одеса 

12 - $ 54 895 

Одеський науковий центр жіночих досліджень, 

м. Одеса 
1 1 $ 1 272 

Одеський ромський конгрес "Бахтало Дром", 

м. Одеса 
2 - $ 4 129 

Освітній ресурсний центр, м. Львів 2 - $ 2 050 

Парламентська група фіскального аналізу, м. Київ 1 1 $ 1 500 

Перечинська організація Закарпатського 

циганського культурно-просвітницького товариства 

"Романі Яг", м. Перечин 

1 - $ 4 000 

Південно-східний центр муніципального та 

регіонального розвитку, м. Луганськ 
2 1 $ 13 215 

Південно-українська асоціація сприяння розвитку та 

захисту прав жінок "Світло", м. Одеса 
1 1 $ 6 500 



Південноукраїнський центр молодих юристів, 

м. Одеса 
1 - $ 1 637 

Подільський центр прав людини, м. Вінниця 1 - $ 316 

Полтавська міська дитячо-юнацька організація 

"КРОК", м. Полтава 
1 - $ 5 778 

Полтавський обласний медіа-клуб, м. Полтава 1 - $ 14 625 

Полтавський обласний фонд "Право знати право", 

м. Полтава 
1 - $ 6 000 

Представництво ООН в Україні, м. Київ 1 - $ 3 789 

Професійна гільдія кінооператорів, м. Київ - - $ 2 000 

Публічна бібліотека ім. Л. Українки, м. Київ 1 1 $ 500 

Рада з вивчення продуктивних сил України НАН 

України, м. Київ 
1 1 $ 1 000 

Реабілітаційний центр "Сходи", м. Одеса 1 - $ 2 000 

Регіональна чорноморська мережа громадських 

організацій, м. Миколаїв 
1 - $ 1 324 

Регіональний громадський фонд "Право і 

демократія", м. Львів 
1 - $ 10 000 

Республіканська бібліотека для сліпих ім. М. 

Островського, м. Київ 
1 - $ 864 

Республіканська кримськотатарська бібліотека ім. І. 

Гаспринського, м. Сімферополь 
3 - $ 7 000 

Ромська школа при Асоціації Ромів, м. Ізмаїл 1 - $ 3 960 

Секретаріат Коаліції громадських організацій 

України "Свобода вибору", м. Київ 
4 3 $ 22 763 

Сіверський інститут регіональних досліджень, 

м. Чернігів 
1 - $ 4 500 

Сімферопольська громадська організація "Бала 

Едебіяти", м. Сімферополь 
3 - $ 11 700 

Сімферопольська міська громадська організація 

"Регіональне ресурсне агентство "Крим-

перспектива", м. Сімферополь 

1 - $ 1 500 

Сімферопольська міська громадська організація 

"Фонд Темель", м. Сімферополь 
1 - $ 423 

Сімферопольське міське товариство розвитку 

кримськотатарської літератури "Едебіят", 

м. Сімферополь 

1 - $ 3 000 

Сімферопольське національно-культурне караїмське 

товариство "Къарайлар", м. Сімферополь 
1 - $ 4 800 

Соціально-екологічне товариство "Молодь, 

довкілля, розвиток", м. Тернопіль 
1 - $ 5 000 

Соціально-психологічна лабораторія "Суспільне 

народження", м. Рівне 
1 - $ 5 526 

Спілка матерів розумово відсталих осіб Мінського 

району міста Києва "Сонячний промінь", м. Київ 
3 1 $ 12 466 



Спілка сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму в Криму, м. Сімферополь 
3 - $ 5 817 

Спілка сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні, м. Київ 
2 - $ 441 

Сумська обласна організація журналістів, м. Суми 1 - $ 3 490 

Сумське обласне відділення Українського фонду 

культури, м. Суми 
1 1 $ 3 000 

Сумський обласний комітет молодіжних 

організацій, м. Суми 
1 1 $ 1 000 

Суспільно-гуманітарний консорціум "Генеза", 

м. Львів 
1 - $ 10 592 

Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, 

м. Харків 
4 4 $ 30 427 

Таврійська група медіації, м. Сімферополь 1 - $ 3 500 

Таврійський екологічний інститут, м. Сімферополь 1 - $ 4 000 

Таврійський національний університет ім. В.І. 

Вернадського, м. Сімферополь 
1 - $ 2 200 

Таврійський центр гендерних досліджень, 

м. Сімферополь 
2 1 $ 16 346 

Таврійський центр елліністики "Ельпіда", 

м. Сімферополь 
1 - $ 5 000 

Творча співдружність "SENSUS", м. Харків 1 1 $ 500 

Творче молодіжне об'єднання Фрунзенського 

району м. Харкова, м. Харків 
1 - $ 689 

Тернопільська обласна асоціація жінок, 

м. Тернопіль 
1 - $ 8 750 

Тернопільська обласна організація Спілки 

журналістів України, м. Тернопіль 
1 - $ 116 

Тернопільський рок-клуб при Палаці культури і 

техніки "Ватра", м. Тернопіль 
1 1 $ 3 000 

Товариство "Відродження Криму", м. Бахчисарай 1 - $ 2 965 

Товариство греків селища Чорнопілля 1 - $ 6 990 

Товариство дослідників Центрально-Східної 

Європи, м. Київ 
1 1 $ 1 650 

Товариство Лева, м. Львів 1 - $ 2 145 

Товариство музичної культури циган Закарпаття 

"Лаутарi", м. Ужгород 
2 1 $ 2 028 

Товариство науковців зі сприяння муніципальній 

реформі, м. Київ 
2 1 $ 9 478 

Товариство науковців зі сприяння муніципальній 

реформі, м. Львів 
1 - $ 5 000 

Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород 5 - $ 15 340 

Товариство "Український Народний Дім в 

Чернівцях", м. Чернівці 
1 - $ 6 500 

Торговий дім "Лада-Вест", ТОВ, м. Київ 1 1 $ 2 375 



Торезька організація Донецької обласної ліги 

ділових і професійних жінок, м. Торез 
1 - $ 8 534 

Ужгородська районна організація Союзу українок, 

м. Ужгород 
1 - $ 4 000 

Україно-польський журналістський клуб "Без 

упереджень", м. Київ 
1 1 $ 14 800 

Українська академія державного управління при 

Президентовi України, м. Київ 
3 1 $ 12 981 

Українська асоціація видавців періодичної преси, 

м. Київ 
4 3 $ 29 812 

Українська асоціація дистанційної освіти, м. Харків 1 1 $ 24 900 

Українська асоціація професійних психологів, 

м. Київ 
1 - $ 630 

Українська асоціація сімейної медицини, м. Київ 1 - $ 669 

Українська асоціація сприяння охороні здоров’я 

населення, м. Київ 
2 1 $ 10 000 

Українська асоціація фермерів "Придунав'я", 

м. Ізмаїл 
1 - $ 57 

Українська бібліотечна асоціація, м. Київ 1 - $ 950 

Українська діабетична федерація, м. Київ 1 - $ 2 900 

Українська система дистанційного навчання, 

м. Львів 
1 - $ 4 500 

Український благодійний фонд сприяння і 

соціального захисту сімей загиблих у боротьбі зі 

злочинністю співробітників МВС та надання 

допомоги органам і підрозділам правоохоронних та 

силових структур "Милосердя", м. Київ 

1 - $ 2 480 

Український жіночий фонд, м. Київ 2 2 $ 12 843 

Український інформаційний центр з проблем 

алкоголю та наркотиків, м. Київ 
4 2 $ 35 015 

Український міжмузейний центр, м. Київ 1 1 $ 2 000 

Український науково-дослідний інститут соціальної 

і судової психіатрії та наркології АМН України, 

м. Київ 

4 - $ 1 690 

Український освітній центр реформ, м. Київ 3 3 $ 16 899 

Український соціолого-освітній жіночий центр, 

м. Київ 
1 - $ 175 

Український філософський фонд, м. Київ 3 3 $ 15 800 

Український центр економічних і політичних 

досліджень ім. Олександра Разумкова, м. Київ 
4 2 $ 43 000 

Український центр профілактики та боротьби зі 

СНІДом Міністерства охорони здоров'я України, 

м. Київ 

1 1 $ 400 

Українсько-американське бюро захисту прав 

людини, м. Київ 
1 - $ 3 012 



Фонд Дмитра Шелеста у Львові, м. Львів 5 4 $ 15 520 

Фонд досліджень і підтримки корінних народів 

Криму, м. Сімферополь 
3 - $ 9 156 

Фонд дослідницьких та освітніх програм "Євро-

Україна Консалтинг", м. Київ 
1 1 $ 9 000 

Фонд ім. І. Гаспринського, м. Сімферополь 1 - $ 3 000 

Фонд "Мистецтво, культура та наука", м. Київ 1 1 $ 3 000 

Фонд підтримки бібліотек міста Сімферополя та 

Криму, м. Cімферополь 
1 - $ 2 790 

Фонд підтримки дитячої творчості "Стел", м. Харків 1 1 $ 1 500 

Фонд соціальної адаптації та інтеграції "Касталія-

фонд", м. Київ 
1 1 $ 2 500 

Фонд сприяння розвитку національного художнього 

музею України, м. Київ 
1 1 $ 3 780 

Фонд сприяння судово-правовій реформі, м. Івано-

Франківськ 
1 - $ 11 145 

Форум циган України "Форумо Ромен Українатар", 

м. Київ 
2 - $ 4 745 

Фундація "Відкрите суспільство", м. Київ 2 2 $ 7 800 

Фундація ім. О. Ольжича, м. Київ 1 1 $ 120 

Харківська міська асоціація "Освітній центр прав 

людини", м. Київ 
1 - $ 433 

Харківська міська жіноча громадська організація 

"Надія", м. Харків 
1 1 $ 400 

Харківська обласна організація Спілки юристів 

України, м. Харків 
1 1 $ 7 000 

Харківська правозахисна група, м. Харків 1 1 $ 9 025 

Харківське обласне відділення Спілки 

фотохудожників України, м. Харків 
1 - $ 250 

Харківське обласне національно-культурне 

товариство циган "Ромен", м. Харків 
1 - $ 1 000 

Харківський академічний український драматичний 

театр імені Т. Шевченка, м. Харків 
1 - $ 500 

Харківський громадський фонд місцевої демократії, 

м. Харків 
1 - $ 9 000 

Харківський громадський центр "Освіта", м. Харків 2 - $ 17 140 

Харківський єврейський культурно-спортивний 

клуб "Маккабі", м. Харків 
2 2 $ 2 200 

Харківський міський жіночий фонд, м. Харків 3 1 $ 8 532 

Харківський міський психоневрологічний 

диспансер №3, м. Харків 
1 - $ 337 

Харківський Національний університет ім. В.Н. 

Каразіна, м. Харків 
2 2 $ 2 360 

Харківський центр жіночих досліджень, м. Харків 2 2 $ 3 140 

Херсонська обласна організація Спілки журналістів 1 - $ 334 



України, м. Херсон 

Херсонський міський центр молодіжних ініціатив 

"ТОТЕМ", м. Херсон 
1 1 $ 9 290 

Херсонський обласний благодійний фонд 

"Мангуст", м. Херсон 
1 - $ 7 000 

Хмельницька асоціація сприяння вирішенню 

проблем наркоманії "Вікторія", м. Хмельницький 
1 - $ 115 

Центр близькосхідних досліджень, м. Київ 3 2 $ 33 502 

Центр взаємодопомоги при ВІЛ/СНІДі "Ми з Вами", 

м. Київ 
1 - $ 6 100 

Центр вільної преси, м. Київ 1 - $ 494 

Центр гендерних студій, м. Київ 1 1 $ 650 

Центр досліджень і обмінів "Sciantia Vinces", 

м. Славутич 
1 - $ 12 378 

Центр економічного розвитку, м. Київ 2 2 $ 20 000 

Центр експертиз "Альтернатива", 

м. Дніпропетровськ 
3 - $ 27 403 

Центр етносоціальних досліджень, м. Сімферополь 2 1 $ 10 319 

Центр міжнародних культурних ініціатив, м. Львів 1 1 $ 3 900 

Центр муніципального і регіонального розвитку., 

м. Житомир 
1 - $ 13 706 

Центр муніципального та регіонального розвитку, 

м. Дрогобич 
1 - $ 3 850 

Центр муніципального та регіонального розвитку, 

м. Львів 
1 - $ 10 000 

Центр незалежних політичних дослідників і 

журналістів, м. Сімферополь 
2 1 $ 12 863 

Центр підтримки громадських і культурних 

ініціатив, м. Дніпропетровськ 
1 1 $ 10 000 

Центр підтримки молоді та творчої ініціативи 

"Наука, техніка і культура", м. Київ 
1 1 $ 3 000 

Центр політико-правових реформ, м. Київ 4 3 $ 69 048 

Центр політологічних досліджень, м. Донецьк 1 - $ 9 470 

Центр правових та підприємницьких досліджень, 

м. Київ 
1 - $ 7 300 

Центр рейтингових досліджень "Еліт-Профі", 

м. Київ 
1 1 $ 7 553 

Центр соціальних досліджень, м. Полтава 2 - $ 8 300 

Центр соціальних служб для молоді Київської 

міської державної адміністрації, м. Київ 
1 - $ 1 620 

Центр співробітництва "Універсо", м. Київ 1 - $ 470 

Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Одеса 
2 - $ 14 640 

Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Сімферополь 
1 - $ 10 270 



Центр суддівських студій, м. Київ 2 - $ 24 900 

Центр сучасного мистецтва, м. Київ 6 2 $ 50 855 

Центр сучасного мистецтва, м. Одеса 1 1 $ 12 500 

Центр сучасної хореографії, м. Київ 1 1 $ 1 500 

Центр технічної інформації "Енергетика та 

електрифікація", м. Київ 
1 1 $ 2 500 

Центральний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, м. Київ 
1 1 $ 3 620 

Часопис "Критика", м. Київ 3 3 $ 6 250 

Чернівецька міська громадська організація "Центр 

інформаційно-аналітичних досліджень", м. Чернівці 
1 1 $ 4 790 

Чернівецька міська рада, м. Чернівці 1 - $ 8 000 

Чернівецька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Івасюка, м. Чернівці 
1 1 $ 500 

Чернівецьке обласне товариство румунської 

культури ім. М. Емінеску, м. Чернівці 
1 - $ 305 

Чернівецький міський благодійний фонд "Нова 

сім’я", м. Чернівці 
1 - $ 10 000 

Чернігівське юридичне училище Державного 

департаменту України з питань виконання покарань, 

м. Чернігів 

1 - $ 1 500 

Чернігівський громадський комітет захисту прав 

людини, м. Чернігів 
1 - $ 8 064 

Чернігівський медіа-клуб, м. Чернігів 1 - $ 137 

Разом [ 503 організації ]: 957 467 $ 6 155 445 

 

 

 

 

 

 


