
 

 

 



 

Річний звіт МФВ за 2003 рік 

2003/1000. Розвиток громадянського суспільства 

2003/1100.           Програма "Посилення впливу громадянського суспільства" 

2003/1110.                     Підтримка відкритості виборчих процесів в Україні 

2003/1120.                     Інституційна підтримка незалежних аналітичних центрів і 

дослідницьких груп 

2003/1130.                     Підтримка конференцій, літніх шкіл, науково-практичних 

досліджень 

2003/1140.                     Мережа експертного співробітництва 

2003/1150.                     Мережа регіонального партнерства 

2003/1160.                     Різне 

2003/1200.           Програма "Демократизація та реформування місцевого 

самоврядування і державного управління" 

2003/1210.                     Органи самоорганізації населення як інструмент розвитку 

місцевої демократії 

2003/1220.                     Забезпечення прозорості у діяльності місцевої влади 

2003/1240.                     Різне 

2003/1300.           Програма "Схід-Схід" 

2003/1310.                     Заходи за програмою, підтримані в Україні 

2003/1320.                     Підтримка участі громадян України у громадських заходах 

у країнах Центральної та Східної Європи 

2003/1400.           Програма "Інтеграція в українське суспільство 

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

депортації" 

2003/1500.           Програма "Рома України" 

2003/1600.           Гендерний компонент програм розвитку громадянського 

суспільства 

2003/2000. Верховенство права 

2003/2100.           Захист прав людини і основних свобод 

2003/2200.           Сприяння судовій реформі в Україні 

2003/2300.           Сприяння реформуванню пенітенціарної системи в Україні 

2003/2400.           Підтримка і розвиток юридичних клінік 

2003/3000. Засоби масової інформації 

2003/3100.           Розвиток інформаційного мовлення та підтримка діяльності 

Інтернет-ЗМІ в Україні 

2003/3200.           Становлення та розвиток професійних асоціацій, об’єднань 

працівників ЗМІ, підвищення професійного рівня журналістів 

2003/3300.           Реформування медіа-законодавства, створення законодавчих 

гарантій свободи слова та права на інформацію 

2003/3400.           Підтримка стажувань, участі у міжнародних конференціях, 

забезпечення висвітлення важливих закордонних подій 

2003/3500.           Громадський моніторинг стану свободи слова та права на 
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інформацію, захист прав журналістів та ЗМІ 

2003/3600.           Різне 

2003/4000. Розвиток інформаційного суспільства 

2003/4100.           Інформаційна програма 

2003/4110.                     Інформаційна політика 

2003/4120.                     Електронне урядування 

2003/4130.                     Регіональні інформаційні портали на базі публічних 

бібліотек 

2003/4150.                     Різне 

2003/4200.           Соціальний капітал і академічні публікації 

2003/4210.                     Переклад зарубіжної літератури з гуманітарних та 

суспільних дисциплін 

2003/4220.                     Операційні проекти 

2003/4230.                     Різне 

2003/4300.           Культура 

2003/4310.                     Конкурс "Інституційна підтримка" Мережевої програми 

"Мистецтво і культура" Інституту Відкритого Суспільства, Будапешт 

2003/4320.                     Конкурс "Дивлячись усередину" Мережевої програми 

"Мистецтво і культура" Інституту Відкритого Суспільства, Будапешт 

2003/4330.                     Підтримка діяльності Центрів сучасного мистецтва 

2003/5000. Освітні програми 

2003/5100.           Підтримка вищої освіти 

2003/5120.                     Конференції, семінари та літні школи 

2003/5130.                     Різне 

2003/5200.           Програма розвитку освіти 

2003/5210.                     Аналіз освітньої політики та реформування освіти 

2003/5220.                     Центр тестових технологій 

2003/5230.                     Навчальний курс "Європейські студії" 

2003/5240.                     Різне 

2003/5300.           Міжнародна освіта 

2003/5310.                     Інформаційно-консультаційні центри з питань освіти за 

кордоном 

2003/5320.                     Центрально-Європейський університет 

2003/5340.                     Мережеві програми стипендій 

2003/6000. Ініціативи у галузі охорони здоров’я 

2003/6100.           Зменшення шкоди від вживання наркотиків 

2003/6200.           Зменшення ризику ВІЛ-інфікування серед представників 

вразливих груп 

2003/6300.           Нові підходи до лікування залежності та профілактики ВІЛ-

інфекції 

2003/6400.           Захист прав психічно хворих 

2003/6500.           Швайцерівські семінари і конференції 

2003/6600.           Зальцбурзькі семінари 

2003/6700.           Школа громадської охорони здоров'я 

2003/6800.           Різне 
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Структура витрат за напрямами діяльності 

Структура операційної діяльності 

Розподіл підтриманих проектів за регіонами України 

Організації, що отримали гранти Міжнародного фонду "Відродження" 2003 року 
 

 
 

Загальна статистика 

Загальна кількість проектів: 674. 

Загальна сума: $ 5 315 411 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 32 $ 143 695 

Вінницька обл. 6 $ 48 602 

Волинська обл. 2 $ 397 

Дніпропетровська обл. 14 $ 62 604 

Донецька обл. 24 $ 133 870 

Житомирська обл. 4 $ 29 345 

Закарпатська обл. 28 $ 54 472 

Запорізька обл. 8 $ 41 912 

Івано-Франківська обл. 6 $ 33 859 

Київська обл. 2 $ 13 638 

Кіровоградська обл. 6 $ 27 431 

Луганська обл. 14 $ 71 418 

Львівська обл. 29 $ 169 689 

м. Київ 98 $ 402 727 

Миколаївська обл. 5 $ 59 114 

Одеська обл. 21 $ 113 835 

Полтавська обл. 9 $ 60 779 

Рівненська обл. 4 $ 24 525 

Сумська обл. 3 $ 22 684 

Тернопільська обл. 1 $ 125 

Харківська обл. 13 $ 42 015 

Херсонська обл. 7 $ 43 132 

Хмельницька обл. 3 $ 33 920 

Черкаська обл. 7 $ 32 132 

Чернівецька обл. 6 $ 30 047 
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Чернігівська обл. 9 $ 54 472 

Всеукраїнські проекти 313 $ 3 564 972 

Разом: 674 $ 5 315 411 

 

 
 

Розвиток громадянського 

суспільства 

Кількість проектів: 251  

Сума: $ 1 171 844 

Частка у загальній сумі грантів: 22,05 % 

2003 року найголовніше завдання МФВ полягало у допомозі третьому сектору 

зміцнити позиції, здобуті громадянським суспільством України за останні роки. Це, 

насамперед, вміння здійснювати моніторинг діяльності органів влади і прийнятих 

нею рішень, створювати дієві коаліції, спільними зусиллями лобіювати інтереси 

громадськості на рівні всіх гілок влади, ефективно проводити антикорупційні заходи, 

захищати права людини, зокрема, право на вільне отримання неупередженої 

інформації. 

Серед програм Фонду найвагоміших результатів досягнуто в таких програмах як 

“Верховенство права”, “ЗМІ”, “Посилення впливу громадянського суспільства“, 

“Інформаційна”, “Освітня”. 

Програма “Верховенство права” ініціювала створення ефективної мережі організацій, 

що працюють у сфері захисту прав людини, головна мета якої — посилити вплив на 

прийняття державних рішень. Водночас, створено Громадську Раду при Комітеті 

Верховної Ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, 

що діє як незалежна експертна структура. Співпраця з комітетами Верховної Ради 

України і парламенту АР Крим уможливила проведення громадських слухань щодо 

забезпечення прав і свобод громадян, передусім, кримських татар і рома, дотримання 

антикорупційного законодавства на півострові. 

Помітною подією в суспільному житті країни стало проведення МФВ спільно з 

Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців та Українською 

Асоціацією Міжнародної Амністії першого в Україні фестивалю "Дні кіно про права 

людини”, що пройшов у найбільших обласних центрах. Його висвітлення в 

українських ЗМІ викликало широкий резонанс у суспільстві. 



Програма “Верховенство права” також підтримала створення Центру аналізу судової 

політики, що розробив концепцію судово-правової реформи в Україні й допоміг 

запровадити на практиці в українське судочинство норми і рішення Європейського 

суду з прав людини. 

За підтримки МФВ розроблено й затверджено на державному рівні Стратегію 

реформування пенітенціарної системи в Україні на період з 2004 по 2011 рік.  

Успіхом програми ЗМІ стало створення й підтримка діяльності Громадської Ради при 

комітеті ВР зі свободи слова й інформації, що об’єднала понад 50 громадських 

організацій. За її безпосередньої участі розроблено та ухвалено демократичні закони 

“Про телебачення і радіомовлення”, “Про цензуру”, “Про Національну Раду з питань 

телебачення і радіомовлення” тощо.  

Підтримане програмою ЗМІ “Громадське радіо” дало змогу громадянам у країні, де 

існує прихована владна цензура, отримувати неупереджену збалансовану інформацію 

про найважливіші події суспільного життя в Україні й за кордоном.  

2003 року програма підтримала важливу для України ініціативу зі створення 

всеукраїнської незалежної медіа-профспілки, що виникла як спротив журналістського 

середовища владним намаганням посилити вплив і контроль над ЗМІ. Поки 

профспілка об’єднує журналістів з 12 регіонів України, але активно розвивається як 

загальнонаціональна ініціатива.  

Програма "Посилення впливу громадянського суспільства" ініціювала створення і 

згодом підтримала діяльність при комітетах ВР України трьох Громадських Рад, що 

забезпечують публічність законотворчого процесу в країні та сприяють лобіюванню 

громадськістю своїх інтересів. Водночас, МФВ сприяв створенню системи тренінгів 

для регіональних аналітичних центрів на основі провідних експертно-аналітичних 

НУО. 

"Інформаційною програмою” ініційовано створення Коаліції і Форуму недержавних 

організацій телекомунікаційної сфери й ІКТ. Її представники брали активну участь у 

підготовці та презентації Національної доповіді від України на Всесвітньому Самміті 

з питань Інформаційного Суспільства у Женеві в грудні 2003 року.  

Створений для потреб громадських організацій інтернет-портал “Громадський 

простір” [ www.civicua.org ] став корисним і найвідвідуванішим ресурсом для 

громадських організацій країни. Наприклад, спільно з Представництвом 

Європейської Комісії в Україні, Молдові та Бєларусі на основі Порталу “Громадський 

простір” успішно проведено Акцію “Інформаційний тиждень он-лайн. Програми 

Європейського Союзу для українських НУО”. 

Освітній проект створення Всеукраїнського Центру Тестування набув великого 

розголосу в суспільстві як антикорупційна ініціатива, спрямована на забезпечення 

рівного доступу молоді до якісної освіти. Проект отримав підтримку від Міністерства 

http://www.civicua.org/


освіти і науки, у співпраці з яким розроблено й ухвалено національну систему 

зовнішнього тестування у вищих навчальних закладах з метою створення рівних 

можливостей і прав громадян на освіту, проведено моніторинг якості освіти в 

Україні. Як результат, 2004 року Міністерство освіти і науки разом з Кабінетом 

Міністрів планують фінансувати діяльність проекту державним коштом. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 21 $ 65 185 

Волинська обл. 2 $ 397 

Дніпропетровська обл. 1 $ 15 000 

Донецька обл. 7 $ 23 933 

Закарпатська обл. 22 $ 26 851 

Запорізька обл. 3 $ 10 616 

Івано-Франківська обл. 4 $ 22 251 

Київська обл. 1 $ 4 400 

Кіровоградська обл. 1 $ 510 

Луганська обл. 7 $ 24 378 

Львівська обл. 17 $ 78 177 

м. Київ 39 $ 59 472 

Миколаївська обл. 2 $ 18 330 

Одеська обл. 11 $ 16 540 

Полтавська обл. 2 $ 17 300 

Рівненська обл. 3 $ 16 625 

Сумська обл. 1 $ 13 330 

Тернопільська обл. 1 $ 125 

Харківська обл. 6 $ 20 562 

Херсонська обл. 2 $ 484 

Хмельницька обл. 2 $ 22 000 

Черкаська обл. 3 $ 9 592 

Чернівецька обл. 2 $ 8 500 

Чернігівська обл. 3 $ 3 158 

Всеукраїнські проекти 88 $ 694 128 

Разом: 251 $ 1 171 844 

 

 

Програма "Посилення впливу 

громадянського суспільства" 



Кількість проектів: 45  

Сума: $ 479 957 

Частка у загальній сумі грантів: 9,03 % 

Метою програми є посилення спроможності організацій громадянського 

суспільства до дієвої самоорганізації для ефективного обстоювання прав та 

інтересів громадян. Програма сприяє перетворенню громадських організацій на 

авторитетні суспільні інститути, що впливатимуть на вироблення й реалізацію 

значущих рішень та безпосередньо вирішуватимуть конкретні місцеві й 

загальнонаціональні проблеми.  

Пріоритети діяльності програми: 

o сприяння громадським ініціативам щодо забезпечення прозорих і чесних 

виборів;  

o підтримка заходів та громадських кампаній, присвячених обговоренню 

суспільно важливих проблем;  

o посилення експертно-аналітичної спроможності інституцій 

громадянського суспільства та їхньої ефективної взаємодії з органами 

державного управління та місцевого самоврядування;  

o підтримка діяльності Громадських Рад при комітетах ВР України;  

o поширення в Україні досвіду європейських країн у справі розвитку й 

діяльності інститутів громадянського суспільства;  

o підтримка громадських організацій та ініціатив, метою яких є міжетнічна 

консолідація українського суспільства. 

Одним з головних напрямів діяльності програми є підтримка роботи над 

удосконаленням законодавства про діяльність громадських організацій в 

Україні та загалом залучення громадян до законотворчого процесу. Програма 

особливу увагу приділяє проектам, спрямованим на громадський аналіз 

доцільності та ефективності діяльності органів державного та муніципального 

управління. 

Вагомим напрямом діяльності програми є інституційна підтримка громадських 

організацій "третього сектору" в регіонах: тренінги з підвищення PR-

спроможності вітчизняних НУО, підтримка комунікативного середовища 

громадських організацій-учасників мережі інформаційних партнерів 

Міжнародного фонду "Відродження". Також програма підтримує реалізацію 

коаліційних та мережевих проектів НУО України. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 15 000 



Донецька обл. 1 $ 13 330 

Запорізька обл. 1 $ 10 000 

Івано-Франківська обл. 1 $ 13 323 

Луганська обл. 3 $ 13 045 

Львівська обл. 3 $ 41 660 

м. Київ 3 $ 12 091 

Миколаївська обл. 1 $ 13 330 

Одеська обл. 1 $ 2 476 

Сумська обл. 1 $ 13 330 

Харківська обл. 1 $ 15 000 

Хмельницька обл. 1 $ 15 000 

Чернівецька обл. 1 $ 2 500 

Чернігівська обл. 1 $ 2 648 

Всеукраїнські проекти 25 $ 297 224 

Разом: 45 $ 479 957 

 

 

Підтримка відкритості виборчих процесів в Україні 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 37 347 

Частка у загальній сумі грантів: 0,70 % 

Важливим елементом діяльності програми "Посилення впливу 

громадянського суспільства" є підтримка ініціатив громадських 

організацій стосовно: 

 поширення успішного досвіду забезпечення прозорого та чесного 

перебігу виборчих процесів ув Україні;  

 систематичного відстеження й правдивого інформування 

громадськості про факти порушення виборчого законодавства та 

допомога в судовому оскарженні таких дій;  

 забезпечення громадського аудиту фінансових аспектів кампаній 

кандидатів у президенти та можливостей їхнього доступу до ЗМІ 

на національному та регіональному рівнях;  

 проведення передвиборчих освітньо-інформаційних соціальних 

рекламних кампаній. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Чернігівська обл. 1 $ 2 648 



Всеукраїнські проекти 3 $ 34 699 

Разом: 4 $ 37 347 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Тарасов Олексій Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу порушень та захисту виборчих 

прав громадян під час проведення довиборів до Верховної Ради України 

в одномандатному окрузі №206 м. Чернігова. 

Сума: $ 2 648  

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

Зміст проекту: Підготовка та проведення дослідження "Коаліційні 

ініціативи недержавних організацій на виборах: досвід, успіхи та 

прорахунки" з подальшим виробленням рекомендацій щодо ключових 

напрямів громадської діяльності під час виборчої кампанії 2004 року. 

Сума: $ 8 110  

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

Керівник проекту: Грязнова Оксана Василівна. 

Зміст проекту: Оприлюднення матеріалів про діяльність народних 

депутатів у Верховній Раді України за 2002 рік шляхом видання 

інформаційно-аналітичного збірника та його презентації у регіонах 

України. 

Сума: $ 8 595  

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

Зміст проекту: Забезпечення організаційно-технічної та інформаційної 

діяльності Громадської коаліції "Новий вибір – 2004". 

Сума: $ 17 994  

 

 

Інституційна підтримка незалежних аналітичних 

центрів і дослідницьких груп 

Кількість проектів: 14  

Сума: $ 206 000 

Частка у загальній сумі грантів: 3,88 % 



Програма "Посилення впливу громадянського суспільства" сприяє 

інституційному розвиткові недержавних аналітичних центрів і 

дослідницьких груп в Україні. Посилення експертно-аналітичної 

спроможності громадських організацій можна досягти шляхом 

підтримки моніторингових і дослідницьких проектів, набуття і 

поширення успішного досвіду проведення громадських кампаній з 

обстоювання інтересів громадян організаціями "третього сектору" у 

взаємодії з органами державного управління та місцевого 

самоврядування, надання підтримки українським регіональним 

аналітичним центрам для оприлюднення результатів досліджень. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 15 000 

Запорізька обл. 1 $ 10 000 

Луганська обл. 1 $ 10 000 

Львівська обл. 1 $ 15 000 

Харківська обл. 1 $ 15 000 

Хмельницька обл. 1 $ 15 000 

Всеукраїнські проекти 8 $ 126 000 

Разом: 14 $ 206 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Незалежний культурологічний 

журнал "Ї"", м. Львів. 

Керівник проекту: Возняк Тарас Степанович. 

Зміст проекту: Дослідження проблем, що можуть виникнути в західних 

прикордонних областях України після хвилі розширення ЄС у травні 

2004 року. Вивчення впливу цих проблем на передвиборчу ситуацію в 

Україні й на динаміку формування політичної системи в цих регіонах. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Харківський громадський фонд місцевої демократії, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Мірошник Ольга Семенівна. 

Зміст проекту: Формування на Харківщині потужного незалежного 

аналітичного центру, що залучатиме відомих фахівців, молодих 

аналітиків та проводитиме конкурси та тренінги. 

Сума: $ 15 000  



Організація: Центр політичних досліджень, м. Львів. 

Керівник проекту: Романюк Анатолій Семенович. 

Зміст проекту: Дослідження актуальних проблем українського 

сьогодення та аналітичний супровід суспільно-політичних процесів, що 

відбуваються в Україні як на загальнонаціональному, так і на 

локальному рівнях (Львівський та Сумський регіони). 

Сума: $ 15 000  

Організація: Громадська організація "Асоціація аналітиків політики", 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Романов Владислав Євгенович. 

Зміст проекту: Створення незалежного аналітичного центру для 

вироблення ефективних, конкурентноспроможних пропозицій щодо 

державної та місцевої політики, сприяння розвиткові аналітичного 

потенціалу неурядових організацій Придніпровського регіону. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Фонд "Європа ХХІ", м. Київ. 

Керівник проекту: Підлуська Інна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Підвищення ефективності участі громадських 

організацій у формуванні та здійсненні політики євроатлантичної 

інтеграції та становлення громадянського суспільства. Відкриття для 

загального доступу Громадського центру інформації з питань 

громадянського суспільства та європейської інтеграції. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Українська асоціація релігієзнавців, м. Київ. 

Керівник проекту: Филипович Людмила Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу інформації про 

внутрішньоконфесійні й міжконфесійні проблеми існування релігійних 

громад, збір та аналіз основних законодавчих ініціатив у сфері свободи 

совісті та поширення через ЗМІ інформації, отриманої в результаті 

моніторингу. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Асоціація "Поділля Перший", м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Безвушко Євген Олександрович. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу та аналізу державних закупівель 

у Хмельницькій області. Розробка веб-порталу для інформування 

громадськості про оголошені тендери державних закупівель товарів та 

послуг. Збір та систематизація інформації про тендери, що проводяться з 

використанням веб-порталу, поширення аналітичних матеріалів за 

результатами моніторингу. 

Сума: $ 15 000  



Організація: Інститут конкурентного суспільства, м. Київ. 

Керівник проекту: Ляпіна Ксенія Михайлівна. 

Зміст проекту: Аналіз досвіду виконання Національної та регіональних 

програм розвитку малого підприємництва, забезпечення участі об'єднань 

підприємців у розробці таких програм та в громадському контролі за їх 

виконанням. Створення методологічних засад для вибору найкращих 

інструментів розвитку малого підприємництва. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Благодійний фонд "Демократичні ініціативи", м. Київ. 

Керівник проекту: Бекешкіна Ірина Еріківна. 

Зміст проекту: Розробка критеріїв вимірювання стану демократії в 

Україні для проведення моніторингу процесу демократизації. Публікація 

та громадське обговорення результатів. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пятаченко Дмитро Анатолійович. 

Зміст проекту: Аналітичне дослідження всіх законопроектів, внесених 

на розгляд Верховної Ради України, проведення порівняльного аналізу 

українського законодавства та норм міжнародного права, розробка 

законодавчих пропозицій щодо їх гармонізації, переклад англійською 

мовою 45 найважливіших нормативно-правових актів України в 

економічній сфері, видання інформаційних електронних тижневиків 

"Parliament's Weekly" та "Новини законодавства". 

Сума: $ 36 000  

Організація: Центр економічного розвитку, м. Київ. 

Керівник проекту: Верховодова Лідія Тарасівна. 

Зміст проекту: Моніторинг процесу приватизації в Україні та 

визначення больових точок у політиці проведення реформи власності. 

Створення веб-сторінки для розповсюдження інформації та 

методологічно обгрунтованих результатів аналітичних досліджень у цій 

сфері. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Південно-східний центр муніципального і регіонального 

розвитку, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Козак Вячеслав Іванович. 

Зміст проекту: Створення періодичного аналітичного друкованого 

видання та Інтернет-ресурсу для оприлюднення аналітичних досліджень 

Луганської аналітичної групи в галузі місцевого самоврядування та 

регіонального розвитку. 

Сума: $ 10 000  



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

Керівник проекту: Коліушко Ігор Борисович. 

Зміст проекту: Проведення досліджень, експертиза та підготовка 

законопроектів та інших нормативних актів у сфері адміністративної та 

судової реформ, прав людини, інформаційних технологій у праві та 

державному управлінні. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Асоціація "Європейський шлях", м. Бердянськ. 

Керівник проекту: Гудзь Петро Васильович. 

Зміст проекту: Здійснення громадського контролю та моніторингу 

дотримання міською владою міжнародних стандартів якості надання 

муніципальних послуг ISO 9001:2000. Проведення моніторингу 

реалізації Стратегічного плану розвитку м. Бердянська. 

Сума: $ 10 000  

 

 

Підтримка конференцій, літніх шкіл, науково-

практичних досліджень 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 30 370 

Частка у загальній сумі грантів: 0,57 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 2 $ 2 091 

Всеукраїнські проекти 5 $ 28 279 

Разом: 7 $ 30 370 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Конфедерація вільних профспілок України, м. Київ. 

Керівник проекту: Черненко Олена Василівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника профспілки у Форумі 

ринку праці північного виміру Євросоюзу, м. Гельсінки, Фінляндія. 

Сума: $ 650  

Організація: Громадська організація "Центр філантропії", м. Київ. 

Керівник проекту: Куц Світлана Анатоліївна. 



Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

Міжнародному саміті та конференції з фандрейзингу, м. Торонто, 

Канада, 22–26 березня 2003 року. 

Сума: $ 1 441  

Організація: Українська асоціація релігієзнавців, м. Київ. 

Керівник проекту: Филипович Людмила Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення Міжнародної молодіжної літньої школи 

релігійної толерантності "Міжконфесійний діалог і християнський 

екуменізм", м. Київ, 25 червня – 7 липня 2003 року. 

Сума: $ 5 324  

Організація: Український центр економічних і політичних досліджень 

ім. Олександра Разумкова, м. Київ. 

Керівник проекту: Поляков Леонід Ігорович. 

Зміст проекту: Підтримка участі Л. Полякова у Міжнародній 

конференції "Збройні сили та суспільство": вивчення досвіду в розбудові 

системи цивільного контролю над сферою безпеки, м. Чикаго, США, 24–

26 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 1 980  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Недержавний 

аналітичний центр "Інститут реформ", м. Київ. 

Керівник проекту: Мазярчук Віктор Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення IV Всеукраїнського конкурсу "Молода 

економіка". 

Сума: $ 6 225  

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

Зміст проекту: Підтримка участі українських регіональних неурядових 

організацій у конференції "Співпраця польських і українських 

громадських організацій після розширення Європейського Союзу", м. 

Київ, 4–5 листопада 2003 року. 

Сума: $ 4 750  

Організація: Громадська організація "Фонд розвитку гуманітарних 

технологій", м. Київ. 

Керівник проекту: Карижський Максим Едуардович. 

Зміст проекту: Проведення одноденного семінару для журналістів 

столичних та регіональних ЗМІ "Регіональні форми інтеграції: 

міжнародний досвід у світлі підписання Угоди про єдиний економічний 

простір". 

Сума: $ 10 000  

 

 



Мережа експертного співробітництва 

Кількість проектів: 8  

Сума: $ 105 583 

Частка у загальній сумі грантів: 1,99 % 

За сприяння програми в Україні створено мережу регіональних 

аналітичних центрів, які, у відповідності до міжнародних стандартів, 

провадять незалежні дослідження з питань аналізу політики місцевих 

органів влади. Головні завдання цієї мережі полягають в поширенні 

методології аналізу державної політики та стандартів незалежних 

експертиз, залученні громадськості до розробки й прийняття рішень 

місцевими органами влади та в оцінці якості державних послуг, що 

надаються населенню. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 13 330 

Івано-Франківська обл. 1 $ 13 323 

Львівська обл. 2 $ 26 660 

Миколаївська обл. 1 $ 13 330 

Сумська обл. 1 $ 13 330 

Всеукраїнські проекти 2 $ 25 610 

Разом: 8 $ 105 583 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Український центр економічних і політичних досліджень 

ім. Олександра Разумкова, м. Київ. 

Керівник проекту: Сунгуровський Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Створення мережі аналітичних центрів, що працюють за 

єдиним корпоративним стандартом аналізу політики та незалежного 

аналізу стану соціально-економічного розвитку територій, а також 

готують на їхній основі рекомендації щодо конкретних галузевих 

перетворень. 

Сума: $ 24 590  

Організація: Спілка підприємців Тростянеччини, м. Тростянець. 

Керівник проекту: Бова Юрій Анатолійович. 

Зміст проекту: Розробка матеріалів з аналізу політики щодо вироблення 

механізмів участі громадськості у визначенні пріоритетних напрямів 



розвитку м. Тростянець Сумської області. 

Сума: $ 13 330  

Організація: Західноукраїнський центр прав людини та громадських 

ініціатив, м. Стрий. 

Керівник проекту: Маковський Петро Ількович. 

Зміст проекту: Проведення та громадське обговорення у м. Стрий 

результатів аналізу політики місцевих органів влади щодо міграції 

трудових ресурсів сільських громад. 

Сума: $ 13 330  

Організація: Асоціація економічного розвитку Коломийщини, 

м. Коломия. 

Керівник проекту: Федюк Василь Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення аналізу політики, обговорення його 

висновків та підготовка рекомендацій із забезпечення механізму участі 

громадськості у визначенні пріоритетів соціально-економічного розвитку 

м. Коломия. 

Сума: $ 13 323  

Організація: Асоціація підприємців-роботодавців м. Миколаєва, 

м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Гончаровський Геннадій Миколайович. 

Зміст проекту: Розробка механізму міської політики у сфері місцевого 

оподаткування в м. Миколаєві на основі методів та інструментів аналізу 

політики. 

Сума: $ 13 330  

Організація: Дрогобицька міська громадська організація "Центр 

муніципального та регіонального розвитку", м. Дрогобич. 

Керівник проекту: Цюник Василь Казимирович. 

Зміст проекту: Використання методів аналізу політики для підвищення 

ефективності та результативності планування місцевого економічного та 

соціального розвитку. 

Сума: $ 13 330  

Організація: Агентство регіонального розвитку "Донбас", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Лях Олександр Віталійович. 

Зміст проекту: Проведення аналізу політики і підготовка рекомендацій 

щодо підтримки розвитку депресивних територій Донбасу. 

Сума: $ 13 330  

Організація: Міжнародна громадська організація "Міжнародний центр 

перспективних досліджень", м. Київ. 

Керівник проекту: Гнат Володимир Мирославович. 

Зміст проекту: Проведення навчального семінару "Вступ до публічної 



політики" для регіональних аналітичних центрів. 

Сума: $ 1 020  

 

 

Мережа регіонального партнерства 

Кількість проектів: 6  

Сума: $ 29 100 

Частка у загальній сумі грантів: 0,55 % 

Міжнародний фонд "Відродження" створює умови для ефективного 

спілкування між активними представниками третього сектора, що 

передбачає обмін досвідом у здійсненні успішних проектів, поглиблення 

співпраці та партнерства між недержавними організаціями. 2001 року 

було утворено мережу регіональних інформаційних партнерів МФВ, до 

якої увійшли громадські організації з усіх областей України. Як наслідок, 

у 2001–2002 роках значно зросла кількість проектних пропозицій від 

регіональних неурядових організацій. 2003 року МФВ продовжив 

практику цього ефективного виду співпраці з недержавними 

організаціями в усіх областях України та Автономній Республіці Крим. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Луганська обл. 1 $ 2 438 

Одеська обл. 1 $ 2 476 

Чернівецька обл. 1 $ 2 500 

Всеукраїнські проекти 3 $ 21 686 

Разом: 6 $ 29 100 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Професійна підготовка представників мережі 

інформаційних партнерів МФВ та регіональних неурядових організацій. 

Сума: $ 9 112  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Камінник Ігор Семенович. 

Зміст проекту: Проведення дводенного тренінгу з питань залучення 



коштів, проектного менеджменту та соціального інвестування для 

неурядових організацій Одеської області. 

Сума: $ 2 476  

Організація: Громадська спілка "Буковинська партнерська агенція", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Зав’ялов Володимир Євгенович. 

Зміст проекту: Проведення дводенного тренінгу з ефективних зв'язків з 

громадськістю для неурядових організацій Чернівецької області. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Луганська обласна організація "Суспільна служба правової 

допомоги", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир Чеславович. 

Зміст проекту: Навчання представників неурядових організацій 

Луганської області ефективним методам зв'язків з громадськістю. 

Сума: $ 2 438  

Організація: Фундація імені князів-благодійників Острозьких, м. Рівне. 

Керівник проекту: Краплич Оксана Василівна. 

Зміст проекту: Проведення навчального курсу з написання проектів до 

міжнародних донорських організацій для тренерів-консультантів 

неурядових організацій. 

Сума: $ 4 490  

Організація: Міжнародна громадська організація "Інтерньюз–Україна", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Шкарлат Марія Юріївна. 

Зміст проекту: Навчання представників неурядових організацій 

ефективним методам зв'язків з громадськістю. 

Сума: $ 8 084  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 6  

Сума: $ 71 557 

Частка у загальній сумі грантів: 1,35 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Луганська обл. 1 $ 607 



м. Київ 1 $ 10 000 

Всеукраїнські проекти 4 $ 60 950 

Разом: 6 $ 71 557 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Південно-східний центр муніципального і регіонального 

розвитку, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Козлюк Олена Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення громадського опитування мешканців м. 

Луганська з метою визначення їхнього ставлення до інтеграційних 

процесів в Україні, видання брошури з результатами дослідження. 

Сума: $ 607  

Організація: Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій, м. Київ. 

Керівник проекту: Бураковський Ігор Валентинович. 

Зміст проекту: Підготовка та видання книги "Вступ України до СОТ — 

виклик національній економічній реформі". 

Сума: $ 7 000  

Організація: Громадська спілка "Буковинська партнерська агенція", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Зав’ялов Володимир Євгенович. 

Зміст проекту: Забезпечення правової підтримки трудових мігрантів та 

членів їхніх сімей у Чернівецькій області, створення умов для їхньої 

соціальної реінтеграції та залучення різних секторів суспільства до 

вирішення проблем, зумовлених нелегальною трудовою міграцією. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Громадська організація "Форум видавців", м. Львів. 

Керівник проекту: Коваль Олександра Андріївна. 

Зміст проекту: Проведення культурно-громадської акції "День 

свободи": написання провідними письменниками країни есе, їх 

оприлюднення у центральній та регіональній пресі, розміщення текстів 

на інтернет-сайті та їх видання окремою збіркою, проведення 

презентаційних мистецьких акцій. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Інститут соціально-економічних стратегій, м. Київ. 

Керівник проекту: Запатріна Ірина Вікторівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності громадської Науково-експертної 

ради при Комітеті Верховної Ради України з питань Європейської 

інтеграції: аналіз процесу адаптації законодавства України до 



законодавства ЄС та стандартів ГАТТ/СОТ, інформування громадськості 

про перебіг процесу адаптації. 

Сума: $ 30 000  

Організація: Інститут соціально-економічних стратегій, м. Київ. 

Керівник проекту: Запатріна Ірина Вікторівна. 

Зміст проекту: Розробка кодифікованого проекту Закону України "Про 

інтелектуальну власність" з урахуванням положень Угоди ТРІПС та 

міжнародних договорів України. 

Сума: $ 13 950  

 

 

Програма "Демократизація та 

реформування місцевого самоврядування 

і державного управління" 

Кількість проектів: 32  

Сума: $ 239 050 

Частка у загальній сумі грантів: 4,50 % 

Доля розбудови сучасного демократичного суспільства багато в чому залежить 

від перегляду ролі, місця, форм та інструментів державного регулювання 

суспільних процесів в Україні. Саме тому завдання "реформувати владу" в 

напрямку її дебюрократизації, децентралізації, зменшення обсягу її 

регуляторних повноважень та модернізації управлінської діяльності стало чи 

не найнагальнішим на "порядку денному" розвитку сучасного українського 

суспільства. 

Протягом 1999–2002 років за сприяння програми було розроблено значну 

кількість законопроектів й модельних варіантів місцевих нормативних актів, 

напрацьовано методичні й навчально-тренінгові матеріали з реформування 

системи розподілу повноважень, механізмів ефективного використання 

ресурсів, модернізації організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування й державного управління. 

2003 року програма зосередила свої зусилля на підтримці громадських 

ініціатив з розвитку органів самоорганізації населення та вироблення 

ефективних механізмів залучення громадян до процесів підготовки, ухвалення 

та контролю за виконанням рішень органів державного, регіонального та 

муніципального управління. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 1 300 

Донецька обл. 1 $ 5 000 

Івано-Франківська обл. 1 $ 8 000 

Київська обл. 1 $ 4 400 

Луганська обл. 2 $ 10 500 

Львівська обл. 4 $ 26 000 

м. Київ 4 $ 26 500 

Миколаївська обл. 1 $ 5 000 

Одеська обл. 1 $ 3 500 

Полтавська обл. 2 $ 17 300 

Рівненська обл. 2 $ 16 500 

Хмельницька обл. 1 $ 7 000 

Черкаська обл. 1 $ 7 000 

Чернівецька обл. 1 $ 6 000 

Всеукраїнські проекти 9 $ 95 050 

Разом: 32 $ 239 050 

 

 

Органи самоорганізації населення як інструмент 

розвитку місцевої демократії 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 62 600 

Частка у загальній сумі грантів: 1,18 % 

З метою посилення інституту органів самоорганізації населення й 

перетворення їх на дієвий інструмент розвитку місцевої демократії 

програмою підтримувалися: 

 дослідження окремих аспектів і підготовка практичних 

рекомендацій щодо організації та функціонування органів 

самоорганізації населення;  

 підготовка та поширення типових положень / актів щодо реєстрації 

органами місцевого самоврядування органів самоорганізації 

населення, а також щодо механізмів делегування відповідних 

повноважень і контролю за ефективністю їх здійснення;  

 аналіз практики виконання Закону України "Про органи 

самоорганізації населення";  

 підготовка змін та доповнень до Закону України "Про органи 

самоорганізації населення";  



 проведення регіональних конкурсів на визначення "найуспішніших 

практик" у сфері діяльності органів самоорганізації населення. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 5 000 

Івано-Франківська обл. 1 $ 8 000 

Львівська обл. 1 $ 5 500 

м. Київ 2 $ 13 000 

Миколаївська обл. 1 $ 5 000 

Одеська обл. 1 $ 3 500 

Полтавська обл. 1 $ 7 800 

Черкаська обл. 1 $ 7 000 

Всеукраїнські проекти 1 $ 7 800 

Разом: 10 $ 62 600 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Луганський обласний центр 

політичних та соціологічних досліджень "Політсоціум", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Іванов Володимир Валентинович. 

Зміст проекту: Вивчення досвіду роботи органів самоорганізації 

населення м. Луганськ та Луганської області для визначення їхніх 

оптимальних повноважень. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Громадська організація "Товариство науковців по 

сприянню муніципальній реформі", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Віктор Віталійович. 

Зміст проекту: Надання практичної та науково-методичної допомоги 

територіальним громадам, органам та посадовим особам місцевого 

самоврядуваня у реалізації положень Закону України "Про органи 

самоорганізації населення". 

Сума: $ 7 000  

Організація: Асоціація міст України, Полтавське регіональне 

відділення, м. Хорол. 

Керівник проекту: Безносик Олександр Сергійович. 

Зміст проекту: Поширення та популяризація на Полтавщині кращого 

досвіду створення та діяльності органів самоорганізації населення. 

Сума: $ 7 800  



Організація: Фонд розвитку міста Миколаєва, м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович. 

Зміст проекту: Створення інформаційно-методичного центру органів 

самоорганізації населення у м. Миколаїв. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-

Могилянської Академії, м. Київ. 

Керівник проекту: Павленко Ростислав Миколайович. 

Зміст проекту: Формування пакету методичних рекомендацій з типових 

процедур здійснення публічної муніципальної політики щодо діяльності 

органів самоорганізації населення. 

Сума: $ 7 800  

Організація: Громадська організація "Агентство з розвитку приватної 

ініціативи", м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Масляк Оксана Павлівна. 

Зміст проекту: Підтримка розбудови ефективної системи органів 

самоорганізації населення у м. Івано-Франківськ. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Громадська організація "Агенція з розвитку сільської 

території", м. Жидачів. 

Керівник проекту: Данилець Андрій Зеновійович. 

Зміст проекту: Створення системи органів самоорганізації населення 

Журавнінського мікрорегіону у Львівській області. 

Сума: $ 5 500  

Організація: Громадська організація Пролетарського району м. 

Донецька "Громада Першотравнева", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Заболотна Лідія Йосипівна. 

Зміст проекту: Започаткування діяльності громадської школи з 

підготовки кадрового резерву органів самоорганізації населення. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Одеська міська громадська організація "Лицем до лиця", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович. 

Зміст проекту: Створення умов для розвитку органів самоорганізації 

населення шляхом розробки відповідних законопроектів, створення 

ресурсного центру та розповсюдження досвіду. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Черкаська обласна організація Комітету виборців України, 

м. Черкаси. 

Керівник проекту: Михлик Максим Миколайович. 



Зміст проекту: Розробка типових положень про органи самоорганізації 

населення у Черкаській області, напрацювання методичних рекомендацій 

з їх створення, реєстрації та управління. 

Сума: $ 7 000  

 

 

Забезпечення прозорості у діяльності місцевої 

влади 

Кількість проектів: 19  

Сума: $ 121 400 

Частка у загальній сумі грантів: 2,28 % 

Одним з пріоритетних напрямів роботи програми 2003 року стала 

підтримка проектів, які впроваджують організаційні механізми 

залучення громадськості до оцінки ефективності виконання стратегічних 

планів розвитку територій та галузей місцевого господарства. Особливу 

увагу було приділено ініціативам, спрямованим на проведення 

незалежного громадського "аудиту" ефективності діяльності 

центральних органів виконавчої влади, місцевих державних 

адміністрацій, їхніх структурних підрозділів, місцевих рад, їхніх 

депутатів, комісій та виконавчих органів, міських (сільських / селищних) 

голів. Важливим компонентом цієї діяльності стали підготовка та 

видання спеціального навчально-методичного посібника "Залучення 

громадян до участі в місцевому самоврядуванні" і реалізація на його 

основі тренінгових програм для представників органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 1 300 

Київська обл. 1 $ 4 400 

Луганська обл. 2 $ 10 500 

Львівська обл. 3 $ 20 500 

м. Київ 1 $ 7 500 

Полтавська обл. 1 $ 9 500 

Рівненська обл. 2 $ 16 500 

Хмельницька обл. 1 $ 7 000 

Чернівецька обл. 1 $ 6 000 

Всеукраїнські проекти 6 $ 38 200 



Разом: 19 $ 121 400 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень 

"ЄвроРегіо Украіна", м. Київ. 

Керівник проекту: Борткевич Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Розробка і впровадження науково-методичного 

навчального комплексу "Участь громадськості в розробці та реалізації 

програм місцевого самоврядування". 

Сума: $ 6 400  

Організація: Інститут європейських досліджень Національної Академії 

наук України, м. Київ. 

Керівник проекту: Верстюк Владислав Федорович. 

Зміст проекту: Розробка тренінгової програми та проведення тренінгу 

на основі посібника "Залучення громадян до участі в місцевому 

самоврядуванні". 

Сума: $ 6 800  

Організація: Луганська обласна організація "Суспільна служба правової 

допомоги", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Моцний Юрій Петрович. 

Зміст проекту: Залучення органів самоорганізації населення до 

модернізації сфери комунальних послуг м. Луганська. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Регіональний фонд громадських ініціатив "Волинський 

ресурсний центр", м. Рівне. 

Керівник проекту: Кашевський Василь Вячеславович. 

Зміст проекту: Залучення громадян до створення стратегічних планів 

сталого розвитку м. Рівного. 

Сума: $ 9 500  

Організація: Громадська організація "Товариство науковців по 

сприянню муніципальній реформі", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Віктор Віталійович. 

Зміст проекту: Підготовка навчально-методичних матеріалів та 

здійснення тренінгових програм на тему "Залучення громадян до участі у 

здійсненні місцевого самоврядування". 

Сума: $ 7 500  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Каспрук Ігор Іванович. 

Зміст проекту: Розробка та впровадження організаційних механізмів 



залучення громадськості до процесів контролю та оцінювання реалізації 

стратегічних планів розвитку Яворівського та Сокальського районів 

Львівської області. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Виконавчий комітет Комсомольської міської ради 

Полтавської області, м. Комсомольськ. 

Керівник проекту: Полтавець Валентина Дмитрівна. 

Зміст проекту: Розробка ефективних систем менеджменту якості в 

органах місцевого самоврядування на основі міжнародного стандарту 

серії ISO 9001:2000. 

Сума: $ 9 500  

Організація: Черкаська обласна організація Комітету виборців України, 

м. Черкаси. 

Керівник проекту: Михлик Максим Миколайович. 

Зміст проекту: Розробка типового Положення про конференції громадян 

за місцем проживання. 

Сума: $ 3 000  

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 навчально-методичного посібника 

"Залучення громадян до участі в місцевому самоврядуванні" та 

проведення тренінгових заходів. 

Сума: $ 7 500  

Організація: Громадська організація "Партія відродження Кам'янця-

Подільського", м. Кам'янець-Подільський. 

Керівник проекту: Лепьошкін Ігор Іванович. 

Зміст проекту: Організація та проведення моніторингу виконання 

Стратегічного плану економічного розвитку м. Кам'янця-Подільського. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Товариство муніципальних діячів "Муніципальна 

перспектива", м. Київ. 

Керівник проекту: Мельник Юрій Михайлович. 

Зміст проекту: Підготовка, публікація та розповсюдження брошури 

"Місцевий соціально-економічний розвиток: порадник для депутатів 

місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування". 

Сума: $ 7 500  

Організація: Рівненська обласна громадська організація Комітету 

виборців України, м. Рівне. 



Керівник проекту: Пінчук Сергій Андрійович. 

Зміст проекту: Проведення навчань для 60 депутатів двох міськрад з 

метою оптимізації їхньої роботи з виборцями. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Регіональний громадський фонд "Право і демократія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Біловус Роман Іванович. 

Зміст проекту: Запровадження новітніх інформаційних технологій для 

забезпечення доступу громадян до рішень органів місцевого 

самоврядування. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Львівська міська громадська організація "Товариство 

"Громадські ініціативи", смт. Брюховичі. 

Керівник проекту: Рудніцька Руслана Михайлівна. 

Зміст проекту: Підготовка групи громадських експертів та проведення 

незалежного аудиту діяльності Жидачівської та Мостиської районних 

рад у Львівській області. 

Сума: $ 7 500  

Організація: Асоціація міст України, м. Київ. 

Керівник проекту: Томнюк Олена Євгенівна. 

Зміст проекту: Узагальнення та поширення кращого вітчизняного 

досвіду забезпечення громадської відкритості у діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Громадський комітет захисту конституційних прав та 

свобод громадян, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Козирєв Микола Кузьмич. 

Зміст проекту: Сприяння перетворенню комітетів самоорганізацій 

населення на інструмент громадського аудиту в системі місцевого 

самоврядування. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Громадська спілка "Буковинська партнерська агенція", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Зав’ялов Володимир Євгенович. 

Зміст проекту: Створення постійної проектно-консультативної ради та 

громадського архіву у Чернівцях. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Центр сприяння розвитку міста, м. Кагарлик. 

Керівник проекту: Пурій Олег Анатолійович. 

Зміст проекту: Створення громадської ради з планування розвитку м. 



Кагарлик, Київська область. 

Сума: $ 4 400  

Організація: Молодіжно-спортивний клуб боксу та кікбоксингу "Ринг", 

м. Білогірськ. 

Керівник проекту: Хомутов Віталій Миколайович. 

Зміст проекту: Випуск та розповсюдження збірника "Рекомендації із 

забезпечення прозорості в діяльності місцевої влади". 

Сума: $ 1 300  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 55 050 

Частка у загальній сумі грантів: 1,04 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 6 000 

Всеукраїнські проекти 2 $ 49 050 

Разом: 3 $ 55 050 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Інститут громадянського суспільства, м. Київ. 

Керівник проекту: Ткачук Анатолій Федорович. 

Зміст проекту: Запровадження механізмів залучення громадськості до 

законодавчої діяльності через Громадську раду з питань законодавства 

для місцевого самоврядування та організацій третього сектору. 

Сума: $ 44 050  

Організація: Інформаційно-ресурсний центр "Реформування земельних 

відносин в Україні", м. Київ. 

Керівник проекту: Янов Олексій Володимирович. 

Зміст проекту: Видання посібника з питань регулювання земельних 

відносин для депутатів міських рад. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Інститут прямої демократії, м. Київ. 

Керівник проекту: Погорілий Володимир Віталійович. 



Зміст проекту: Розробка проектів Положень про загальні збори 

громадян та про місцеві ініціативи. 

Сума: $ 6 000  

 

 

Програма "Схід-Схід" 

Кількість проектів: 104  

Сума: $ 229 271 

Частка у загальній сумі грантів: 4,31 % 

Програма працює в Україні 10 років і має на меті підтримувати розвиток 

міжнародного довгострокового партнерства між інституціями громадянського 

суспільства, а також сприяти обміну успішним досвідом соціальних новацій у 

вирішенні значущих проблем суспільства. Упродовж своєї діяльності Програма 

підтримала близько 1000 міжнародних заходів на загальну суму понад 

$ 2 450 000. Понад 240 проектів, що виконувались в Україні, об’єднує спільна 

мотивація: розвиток партнерства понад кордонами, що сприяє посиленню 

впливу громадськості на вирішення широкого спектру проблем, а також 

розвиток так званої "народної дипломатії", яка вважається значущим 

інструментом у налагодженні добрих стосунків між державами. 

2003 року три чверті проектів виконувалося за участі представників Польщі, і 

майже половина — з представниками Росії та країн Прибалтики. Українські 

організатори різноманітних заходів активно запрошують фахівців та експертів 

з країн, що вступають до Європейського Союзу, для запровадження 

європейських стандартів в Україні. Важливим компонентом програми є 

забезпечення участі українських громадян у партнерських проектах, що 

проводяться в межах програми "Схід-Схід" за кордоном. Найчастіше 

українських учасників запрошують до спільного виконання проектів у Польщі, 

Росії та країнах Прибалтики. 

Деякі проекти, підтримані програмою 2003 року, мали співфінансування від 

ПАУСІ, Канадсько-українського ґендерного фонду, Канадської агенції 

міжнародного розвитку, USAID (Winrock International), ПРООН, Глобального 

жіночого фонду, Mama Cash, TADA, Фонду Мак-Артурів, Milieu Kontact Oost-

Europa Fund, а також від Державного комітету у справах сім’ї та молоді, 

Львівської та Самбірської міських рад. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 



АР Крим 3 $ 3 385 

Волинська обл. 2 $ 397 

Донецька обл. 5 $ 5 603 

Закарпатська обл. 2 $ 668 

Запорізька обл. 2 $ 616 

Івано-Франківська обл. 2 $ 928 

Кіровоградська обл. 1 $ 510 

Луганська обл. 2 $ 833 

Львівська обл. 10 $ 10 517 

м. Київ 30 $ 14 681 

Одеська обл. 5 $ 2 937 

Рівненська обл. 1 $ 125 

Тернопільська обл. 1 $ 125 

Харківська обл. 2 $ 1 112 

Херсонська обл. 2 $ 484 

Черкаська обл. 1 $ 92 

Чернігівська обл. 2 $ 510 

Всеукраїнські проекти 31 $ 185 748 

Разом: 104 $ 229 271 

 

 

Заходи за програмою, підтримані в Україні 

Кількість проектів: 26  

Сума: $ 183 951 

Частка у загальній сумі грантів: 3,46 % 

Серед заходів, підтриманих програмою в Україні, пріоритетними були 

ініціативи щодо налагодження партнерських стосунків з громадськістю 

сусідніх держав, обміну досвідом моніторингу й активного впливу з боку 

громадськості на конструктивне вирішення наявних проблем. Особливе 

зацікавлення викликали проекти, що передбачали розвиток 

співробітництва громадських інституцій України і Польщі, обмін 

досвідом євроінтеграційних процесів, подолання суспільних страхів і 

упереджень, створення сприятливого середовища для впровадження 

європейських стандартів в Україні й оптимізації ставлення ЄС до 

України. 

Тематика заходів, що проводилися в Україні (хостінґи) 2003 року, була 

різноманітною: екологія, освіта, боротьба з корупцією, запровадження 

ґендерної рівності, захист прав людини, посилення ролі мас-медіа тощо. 

Окремі проекти були спрямовані на реформування профспілкової сфери, 

розвиток ідеології релігійної толерантності й плюралізму, роботу з 



молоддю задля запобігання поширенню ВІЛ/СНІД, розвиток філантропії 

в Центральній та Східній Європі. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 1 $ 1 780 

Всеукраїнські проекти 25 $ 182 171 

Разом: 26 $ 183 951 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Інститут ліберального 

суспільства", м. Київ. 

Керівник проекту: Кисельова Оксана Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення регіонального семінару з розробки 

рекомендацій щодо формування екологічної стратегії та проблем участі 

жінок в процесі прийняття екологічно значущих рішень, м. Київ, 28 

лютого – 3 березня 2003 року. 

Сума: $ 9 670  

Організація: Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво-Київ", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Паніна Олена Віталіївна. 

Зміст проекту: Проведення міжнародного семінару "Участь 

громадськості в екологізації транспортної політики міст Центрально-

Східної Європи", м. Київ, 23–25 квітня 2003 року. 

Сума: $ 4 079  

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

Керівник проекту: Фініков Тарас Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення семінару за участю українських і зарубіжних 

експертів із створення навчально-методичного комплексу для відкриття 

Євроклубів на базі середніх шкіл, м. Київ, 21–23 травня 2003 року. 

Сума: $ 5 245  

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

Керівник проекту: Юраш Андрій Васильович. 

Зміст проекту: Проведення розширеного зібрання оргкомітету для 

підготовки міжнародної конференції "Виклики релігійного плюралізму 

для Центральної та Східної Європи", м. Львів, 6–7 червня 2003 року. 

Сума: $ 1 212  



Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пархоменко Наталія Василівна. 

Зміст проекту: Проведення семінару з презентації української версії 

доповіді "Більш, ніж сусід" (м. Брюссель, лютий 2003 року) та 

обговорення структури й змісту заключного звіту проекту "Розширений 

Європейський Союз і Україна", м. Київ, 26–29 червня 2003 року. 

Сума: $ 9 275  

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

Керівник проекту: Юраш Андрій Васильович. 

Зміст проекту: Підготовка та проведення міжнародної конференції 

"Виклики релігійного плюралізму для Центральної та Східної Європи", 

м. Львів, 11–14 грудня 2003 року. 

Сума: $ 10 000  

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

Керівник проекту: Васильєв Марта Андріївна. 

Зміст проекту: Проведення літньої школи "Стоп СНІД" з питань 

попередження ВІЛ-інфекції та створення мережі українських тренерів 

для проведення профілактичної роботи з проблем ВІЛ/СНІДу, м. Львів, 

15–21 липня 2003 року. 

Сума: $ 1 780  

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

Керівник проекту: Шумельда Олександр Богданович. 

Зміст проекту: Проведення конференції для обговорення питань 

розробки законопроекту "Про фінансування політичних партій", м. 

Львів, 27–28 червня 2003 року. 

Сума: $ 1 120  

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

Керівник проекту: Дробишева Світлана Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення конференції "Правове забезпечення рівності 

жінок і чоловіків: світовий та український досвід", м. Київ, 30 червня – 2 

липня 2003 року. 

Сума: $ 7 800  

Організація: Всеукраїнське об'єднання солідарності трудівників, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Джулик Олександр Євгенович. 

Зміст проекту: Проведення семінару "Досвід країн Східної Європи в 

реформуванні профспілкової сфери", м. Київ, 18–19 липня 2003 року. 

Сума: $ 5 045  



Організація: Південноукраїнський центр молодих юристів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Зельвенська Юлія Ігорівна. 

Зміст проекту: Проведення семінару за Програмою співробітництва між 

Ягелонським центром з прав людини та Південноукраїнським центром 

молодих юристів, м. Одеса, 21–24 липня 2003 року. 

Сума: $ 1 892  

Організація: Громадська організація "Фонд "Демократичний семінар", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Шуст Роман Мар'янович. 

Зміст проекту: Проведення семінару "Національна ідентичність і 

європейська інтеграція: Україна–Польща–Німеччина", м. Львів, 15–19 

вересня 2003 року. 

Сума: $ 5 560  

Організація: Незалежна асоціація телерадіомовників, м. Київ. 

Керівник проекту: Лебедєва Тетяна Яківна. 

Зміст проекту: Проведення конференції "Вироблення й апробація 

механізму коаліційної діяльності асоціацій телерадіомовників" та 

розповсюдження серед молодих професійних асоціацій матеріалів про 

кращі практики проведення кампаній із захисту прав свободи слова та 

доступу до інформації, м. Київ, 30 вересня – 1 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 24 583  

Організація: Міжнародний комітет по захисту прав платників податків у 

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

Керівник проекту: Апасова Лариса Леонідівна. 

Зміст проекту: Проведення семінару "Практика лобіювання в роботі 

правозахисних організацій", м. Київ, 26–27 листопада 2003 року. 

Сума: $ 7 655  

Організація: Асоціація міст України, м. Київ. 

Керівник проекту: Пітцик Мирослав Васильович. 

Зміст проекту: Проведення Майстерні лідерів неурядових організацій з 

країн Центрально-Східної Європи та Центральної Азії зі впровадження 

кампанії Clean Up the World як засобу інтеграції та мобілізації місцевих 

громад, м. Київ, 7–8 листопада 2003 року. 

Сума: $ 9 200  

Організація: Київська школа підприємців, м. Київ. 

Керівник проекту: Поліщук Віктор Іванович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції "Роль жінок у 

розвитку підприємництва", м. Київ, 13–14 листопада 2003 року. 

Сума: $ 9 418  



Організація: Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг 

"Меридіан", м. Львів. 

Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Проведення чергового зібрання журналістського клубу з 

проблем введення візового режиму на українсько-польському кордоні, м. 

Львів, 20–24 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 9 818  

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

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Проведення круглого столу "Міжнародний досвід 

проведення зовнішніх екзаменів" із залученням експертів-фахівців з 

європейських країн, м. Київ, 19 листопада 2003 року. 

Сума: $ 7 303  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Каспрук Ігор Іванович. 

Зміст проекту: Проведення семінару для представників недержавних 

інституцій України, Польщі та Росії з напрацювання нових форм пошуку 

закордонних партнерів, джерел фінансування та підтримки, м. Львів, 1–5 

грудня 2003 року. 

Сума: $ 11 087  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Український жіночий 

фонд", м. Київ. 

Керівник проекту: Безсонова Людмила Дмитрівна. 

Зміст проекту: Проведення семінару "Мережа жіночого партнерства та 

можливості для забезпечення її самодостатності" з представницями 

жіночих неурядових організацій країн СНД та Центрально–Східної 

Європи стосовно можливостей створення міжнародної жіночої мережі 

партнерства та підтримки міжнародної співпраці, м. Львів, 1–5 грудня 

2003 року. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Агентство розвитку Прикарпаття, м. Самбір. 

Керівник проекту: Кміть Юрій Юліанович. 

Зміст проекту: Проведення семінару "Роль органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій у формуванні 

громадянського суспільства" з обміну досвідом між представниками 

неурядових організацій і приватними підприємцями міст Самбір 

(Україна), Снін (Словаччина), Освєнцім і Костшин (Польща), м. Самбір, 

22–23 листопада 2003 року. 

Сума: $ 3 722  

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

Керівник проекту: Подобайло Анатолій Віталійович. 



Зміст проекту: Проведення міжнародної школи-семінару з охорони 

рідкісних видів тварин, м. Київ, 26 листопада – 7 грудня 2003 року. 

Сума: $ 3 297  

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

Керівник проекту: Юраш Андрій Васильович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції "Виклики 

релігійного плюралізму для Центральної та Східної Європи" з 

вироблення ідеології міжконфесійного партнерства та імплементації ідей 

релігійного плюралізму, м. Львів, 11–14 грудня 2003 року. 

Сума: $ 10 739  

Організація: Секретаріат Коаліції громадських організацій України 

"Свобода вибору", м. Київ. 

Керівник проекту: Лепетун Ян Олександрович. 

Зміст проекту: Проведення робочої зустрічі провідних антикорупційних 

неурядових організацій країн Центрально-Східної Європи із створенням 

дворічного плану роботи відповідно до узгоджених засад і стандартів у 

рамках Регіонального Діалогу Доброчесності, м. Ворохта, 14–15 лютого 

2004 року. 

Сума: $ 9 187  

Організація: Агентство регіонального розвитку "Донбас", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Стасевич Олексій Валерійович. 

Зміст проекту: Проведення зустрічі активістів організацій України, 

Польщі та Білорусі, які займаються розвитком територіального 

самоврядування, для обговорення євроінтеграційних процесів 

Донбаського регіону, м. Донецьк, 25–30 січня 2004 року. 

Сума: $ 7 764  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна. 

Зміст проекту: Проведення тренінгу для волонтерів проекту 

"Моніторинг візової політики Польщі", м. Львів, 26–27 січня 2004 року. 

Сума: $ 3 500  

 

 

Підтримка участі громадян України у громадських 

заходах у країнах Центральної та Східної Європи 

Кількість проектів: 78  

Сума: $ 45 320 

Частка у загальній сумі грантів: 0,85 % 



2003 року підтримано участь понад 200 українських громадян у 36-ти 

міжнародних заходах, які відбувалися в країнах Центральної та Східної 

Європи. Українські експерти, представники неурядових організацій і 

ЗМІ, а також державні службовці співпрацювали у партнерських 

проектах із захисту прав людини (зокрема, безпритульних дітей), 

активізації участі молоді в громадській діяльності, розвитку регіонів та 

місцевих громад, інноваційних освітніх ініціатив, посилення ролі ЗМІ, 

екологічних "гарячих точок". Програма "Схід-Схід" віддає перевагу 

довгостроковим ініціативам, які передбачають навчальні візити 

українських фахівців до країн-партнерів з метою запозичення успішного 

досвіду та інноваційних підходів у соціальній сфері, а також адаптацію 

набутого досвіду. 

Найчастіше українських учасників запрошують до спільного виконання 

проектів у Польщі, Росії та країнах Прибалтики. Водночас 2003 року 

переважна кількість запрошень, підтриманих програмою, надійшла 

українським експертам з екології та прав людини на заходи у Вірменії та 

Азербайджані. Серед інших країн, зацікавлених у співпраці з 

українською громадськістю,— Угорщина, Румунія, Чехія, Молдова, 

Казахстан. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 3 $ 3 385 

Волинська обл. 2 $ 397 

Донецька обл. 5 $ 5 603 

Закарпатська обл. 2 $ 668 

Запорізька обл. 2 $ 616 

Івано-Франківська обл. 2 $ 928 

Кіровоградська обл. 1 $ 510 

Луганська обл. 2 $ 833 

Львівська обл. 9 $ 8 737 

м. Київ 30 $ 14 681 

Одеська обл. 5 $ 2 937 

Рівненська обл. 1 $ 125 

Тернопільська обл. 1 $ 125 

Харківська обл. 2 $ 1 112 

Херсонська обл. 2 $ 484 

Черкаська обл. 1 $ 92 

Чернігівська обл. 2 $ 510 

Всеукраїнські проекти 6 $ 3 577 

Разом: 78 $ 45 320 



 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Закарпатська асоціація ромських громадських організацій 

"Єкгіпе" ("Єдність"), м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у Єднальному 

з'їзді ромських громад СНД та Балтії, Росія, м. Смоленськ, 31 січня – 2 

лютого 2003 року. 

Сума: $ 496  

Організація: Громадська організація "Романо дром" ("Циганська 

дорога"), м. Миргород. 

Керівник проекту: Бузна Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у Єднальному 

з'їзді ромських громад СНД та Балтії, Росія, м. Смоленськ, 31 січня – 2 

лютого 2003 року. 

Сума: $ 103  

Організація: Асоціація ромів міста Ізмаїл та Ізмаїльського району 

Одеської області, м. Ізмаїл. 

Керівник проекту: Кондур Анатолій Федорович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у Єднальному 

з'їзді ромських громад СНД та Балтії, Росія, м. Смоленськ, 31 січня – 2 

лютого 2003 року. 

Сума: $ 303  

Організація: Херсонське міське товариство циган, м. Херсон. 

Керівник проекту: Іваненко Юрій Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у Єднальному 

з'їзді ромських громад СНД та Балтії, Росія, м. Смоленськ, 31 січня – 2 

лютого 2003 року. 

Сума: $ 150  

Організація: Всеукраїнська благодійна організація "Українська 

федерація продовольчих банків", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Стегнієнко Дмитро Анатолійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Продовольчі банки Східної Європи", Литва, м. Вільнюс, 14–15 лютого 

2003 року. 

Сума: $ 800  

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

м. Золотоноша. 

Керівник проекту: Бамбула Володимир Миколайович. 



Зміст проекту: Підтримка участі представника організації в Єднальному 

з'їзді ромських громад СНД та Балтії, Росія, м. Смоленськ, 31 січня – 2 

лютого 2003 року. 

Сума: $ 92  

Організація: Громадська організація "Товариство "Холмщина", м. Рівне. 

Керівник проекту: Омелянчук Інна Василівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у програмі 

"Старі й нові стереотипи та їх присутність у медіа", Польща, м. Варшава, 

24–28 березня 2003 року. 

Сума: $ 125  

Організація: Агентство регіонального розвитку "Донбас", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Стасевич Олексій Валерійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у тренінгу 

"Створення коаліції неурядових організацій з розвитку громад у 

Донбаському регіоні", Польща, м. Кєльце, 17–21 березня 2003 року. 

Сума: $ 3 100  

Організація: Чернігівський медіа-клуб, м. Чернігів. 

Керівник проекту: Потапенко Любов Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у програмі 

"Медіа без кордонів — старі та нові стереотипи", Польща, м. Варшава, 

24–28 березня 2003 року. 

Сума: $ 155  

Організація: Спілка журналістів України, Правління Львівської 

обласної організації, м. Львів. 

Керівник проекту: Єрьомін Аскольд Генріхович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Медіа без кордонів — старі та нові стереотипи", Польща, м. Варшава, 

24–28 березня 2003 року. 

Сума: $ 96  

Організація: Тернопільська обласна організація Спілки журналістів 

України, м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Клочак Олег Зіновійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Медіа без кордонів — старі та нові стереотипи", Польща, м. Варшава, 

24–28 березня 2003 року. 

Сума: $ 125  

Організація: Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг 

"Меридіан", м. Львів. 

Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 



"Медіа без кордонів — старі та нові стереотипи", Польща, м. Варшава, 

24–28 березня 2003 року. 

Сума: $ 85  

Організація: Міжнародна спілка вчителів з оздоровчо-спортивних 

дисциплін "Тамара", м. Київ. 

Керівник проекту: Марценковський Ігор Анатолійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у тренінгу 

"Медико-соціальна реабілітація дітей, хворих на аутизм, та членів їх 

родин", Польща, м. Варшава, 24–27 березня 2003 року. 

Сума: $ 665  

Організація: Житомирський обласний центр молодіжних ініціатив, 

м. Житомир. 

Керівник проекту: Шевчук Сергій Юрійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Медіа без кордонів — старі та нові стереотипи", Польща, м. Варшава, 

24–28 березня 2003 року. 

Сума: $ 150  

Організація: Херсонська обласна організація Спілки журналістів 

України, м. Херсон. 

Керівник проекту: Луків Геннадій Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Медіа без кордонів — старі та нові стереотипи", Польща, м. Варшава, 

24–28 березня 2003 року. 

Сума: $ 334  

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

Керівник проекту: Юраш Андрій Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Релігія і демократія: обмін досвідом між Сходом та Заходом", Литва, м. 

Вільнюс, 10–12 квітня 2003 року. 

Сума: $ 160  

Організація: Громадська організація "Кримськотатарська ініціатива", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Сейдаметов Ельдар Халілович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародній конференції "Участь молоді у виборчому процесі", 

Азербайджан, м. Баку, 28–30 квітня 2003 року. 

Сума: $ 475  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Олешко Олеся Віталіївна. 



Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Участь молоді у виборчому процесі", Азербайджан, м. Баку, 28–30 

квітня 2003 року. 

Сума: $ 567  

Організація: Благодійний фонд "Церковно-світської злагоди", м. Одеса. 

Керівник проекту: Мартинюк Едуард Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародній конференції "Релігія та демократія: обмін досвідом між 

Сходом та Заходом", Литва, м. Вільнюс, 10–12 квітня 2003 року. 

Сума: $ 330  

Організація: Агентство розвитку Прикарпаття, м. Самбір. 

Керівник проекту: Кміть Юрій Юліанович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Демократія та запланована громадська організація — запорука 

побудови демократичного суспільства", Польща, м. Глівіце, 12–19 травня 

2003 року. 

Сума: $ 2 162  

Організація: Інститут отоларингології Академії медичних наук України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Савчук Лариса Анатоліївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародному семінарі "Інтеграція дітей з порушеннями слуху до 

загальноосвітнього процесу", Казахстан, м. Алмати, 13–15 травня 2003 

року. 

Сума: $ 710  

Організація: Український фонд культури, м. Київ. 

Керівник проекту: Врублевська Валентина Борисівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародній конференції "Культурні цінності та проблеми власності. 

Досвід Центральної Європи після 1989 року", Польща, м. Варшава, 30–31 

травня 2003 року. 

Сума: $ 201  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Радченко Євген Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародній конференції "Дії неурядових організацій щодо залучення 

молоді до виборчих процесів", Азербайджан, м. Газах, 9–14 червня 2003 

року. 

Сума: $ 1 468  



Організація: Громадська організація "Український мистецький форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кот Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародній конференції "Культурні цінності та проблеми власності. 

Досвід Центральної Європи після 1989 року", Польща, м. Варшава, 30–31 

травня 2003 року. 

Сума: $ 323  

Організація: "Союз українок" Львівської області, м. Стрий. 

Керівник проекту: Шмілик Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у польсько-

українській виставці художньої творчості пенсіонерів та недієздатних 

осіб, Польща, м. Варшава, 15–21 червня 2003 року. 

Сума: $ 940  

Організація: Таврійська державна агротехнічна академія, 

м. Мелітополь. 

Керівник проекту: Лобанов Микола Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародному семінарі "Інформаційно-консультаційна допомога 

фермерам", Росія, м. Саратов, 8–10 липня 2003 року. 

Сума: $ 237  

Організація: Львівська галерея мистецтв, м. Львів. 

Керівник проекту: Хомин Ігор Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародній конференції "Культурні цінності та проблеми власності. 

Досвід Центральної Європи після 1989 року", Польща, м. Варшава, 30–31 

травня 2003 року. 

Сума: $ 86  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Попов Ігор Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародній конференції "Спостереження за виборами у Східно-

Європейських країнах та СНД: досвід і перспективи", Азербайджан, м. 

Баку, 15–17 липня 2003 року. 

Сума: $ 1 192  

Організація: Регіональне агентство стійкого розвитку, м. Львів. 

Керівник проекту: Врублевська Надія Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у Дев'ятій 

регіональній європейській конференції "Захист дітей: сприяння 

розвиткові міждисциплінарних підходів", Польща, м. Варшава, 27–31 



серпня 2003 року. 

Сума: $ 244  

Організація: Українська асоціація по біоетиці, м. Київ. 

Керівник проекту: Вєковшиніна Світлана Віталіївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Права пацієнтів та розвиток етики охорони здоров'я в Центральній та 

Східній Європі", Литва, м. Вільнюс, 21–23 серпня 2003 року. 

Сума: $ 150  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Жіночий 

консорціум України", м. Київ. 

Керівник проекту: Алєксєєнко Марія Костянтинівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у Дев'ятій 

регіональній європейській конференції "Захист дітей: сприяння 

розвиткові міждисциплінарних підходів", Польща, м. Варшава, 27–31 

серпня 2003 року. 

Сума: $ 159  

Організація: Луганська обласна організація Всеукраїнського об'єднання 

демократичних сил "Злагода", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Глоба Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Альтернативні комунікаційні методи з особливою увагою до bliss-

системи", Польща, м. Лєгніца, 23–28 серпня 2003 року. 

Сума: $ 393  

Організація: Залучанський дитячий будинок-інтернат, с. Д. Залуччя. 

Керівник проекту: Олексійчук Василь Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка участі педагогів Залучанського дитячого 

будинку у стажуванні "Кращі практики у соціальній підтримці дітей з 

особливими потребами", Чехія, м. Прага, 9–21 вересня 2003 року. 

Сума: $ 438  

Організація: Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Басіна Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у круглому 

столі "Глобалізація, інтеграція та соціальний розвиток у Центральній та 

Східній Європі", Румунія, м. Сібіу, 5–9 вересня 2003 року. 

Сума: $ 465  

Організація: Український центр вивчення історії Голокосту, м. Київ. 

Керівник проекту: Подольський Анатолій Юхимович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Проблеми викладання історії Голокосту в країнах Східної Європи", 



Литва, м. Вільнюс, 16–20 вересня 2003 року. 

Сума: $ 1 041  

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

Керівник проекту: Рашидов Намік Мамед огли. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Проблеми радіаційної безпеки в каспійському регіоні", Азербайджан, м. 

Баку, 11–14 вересня 2003 року. 

Сума: $ 386  

Організація: Асоціація "Нові горизонти", м. Дрогобич. 

Керівник проекту: Гретченко Тетяна Ігорівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Альтернативні комунікаційні методи з особливою увагою до bliss-

системи", Польща, м. Лєгніца, 23–28 серпня 2003 року. 

Сума: $ 3 616  

Організація: Донецька міська організація "Донецький Меморіал", 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Букалов Олександр Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Моніторинг пенітенціарних закладів та громадський контроль", 

Вірменія, м. Єреван, 3–6 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 370  

Організація: Севастопольська правозахисна група, м. Севастополь. 

Керівник проекту: Кононенко Ольга Володимирівна. 

Зміст проекту: Презентація досвіду громадських організацій 

Кримського регіону на конференції "Моніторинг пенітенціарних закладів 

та громадський контроль", Вірменія, м. Єреван, 3–6 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 450  

Організація: Громадська організація "Мелітопольський Меморіал", 

м. Мелітополь. 

Керівник проекту: Алейніков Григорій Іванович. 

Зміст проекту: Презентація досвіду громадських організацій Запорізької 

області на конференції "Моніторинг пенітенціарних закладів та 

громадський контроль", Вірменія, м. Єреван, 3–6 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 379  

Організація: Луганська обласна група медіації, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Дацько Ольга Володимирівна. 

Зміст проекту: Презентація досвіду громадських організацій Луганської 

області на конференції "Моніторинг пенітенціарних закладів та 

громадський контроль", Вірменія, м. Єреван, 3–6 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 440  



Організація: Центр підтримки творчих ініціатив, м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Голобородько Валерій Миколайович. 

Зміст проекту: Презентація досвіду співробітництва громадських 

організацій з пенітенціарними структурами України на конференції 

"Моніторинг пенітенціарних закладів та громадський контроль", 

Вірменія, м. Єреван, 3–6 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 510  

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Нагірний Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 630  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Суетіна Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 622  

Організація: Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг 

"Меридіан", м. Львів. 

Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Візовий режим і його вплив на польсько-українські, польсько-

білоруські, українсько-білоруські стосунки", Польща, м. Перемишль, 19–

22 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 1 360  

Організація: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, м. Київ. 

Керівник проекту: Павленко Едуард Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Міжнародний досвід створення і діяльності офісу омбудсмена", 

Вірменія, м. Єреван, 10–11 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 417  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 



Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 647  

Організація: Громадська організація "Товариство "Зелений хрест", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Волошинський Олександр Олександрович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародному семінарі "Туризм в гірських регіонах — вплив на 

природне та культурне різноманіття", Вірменія, м. Єреван, 27–29 жовтня 

2003 року. 

Сума: $ 818  

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Панькович Оксана Богданівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 155  

Організація: Регіональний благодійний фонд "Резонанс", м. Львів. 

Керівник проекту: Грабовська Олена Романівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 488  

Організація: Фонд "Європа ХХІ", м. Київ. 

Керівник проекту: Підлуська Інна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у зустрічі 

"Разом до Європи", Польща, м. Варшава, 27–30 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 640  

Організація: Центр політичних та інформаційних технологій 

"Демократія і розвиток", м. Київ. 

Керівник проекту: Шпортько Дмитро Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у зустрічі 

"Разом до Європи", Польща, м. Варшава, 27–30 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 320  

Організація: Благодійний фонд "Демократичні ініціативи", м. Київ. 

Керівник проекту: Кучерів Ілько Ількович. 

Зміст проекту: Підтримка участі предаставника організації у зустрічі 

"Разом до Європи", Польща, м. Варшава, 27–30 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 580  



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

Керівник проекту: Юраш Діана Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі предаставника організації у зустрічі 

"Разом до Європи", Польща, м. Варшава, 27–30 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 298  

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пархоменко Наталія Василівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі предаставника організації у зустрічі 

"Разом до Європи", Польща, м. Варшава, 27–30 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 315  

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

Зміст проекту: Підтримка участі українського експерта у конференції 

"Якість освіти для всіх: базова освіта для подальшого отримання знань 

протягом життя", Литва, м. Вільнюс, 26–30 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 280  

Організація: Донецьке обласне товариство споживачів, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Мангасаров Гаррі Оникович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародному семінарі "Підвищення доступності правосуддя і 

запобігання конфліктів за допомогою медіації", Казахстан, м. Алмати, 

16–18 листопада 2003 року. 

Сума: $ 567  

Організація: Відділення "Київський центр Інституту досліджень "Схід-

Захід", м. Київ. 

Керівник проекту: Солоненко Ірина Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі предаставника організації у зустрічі 

"Разом до Європи", Польща, м. Варшава, 27–30 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 280  

Організація: Громадська організація "Жінки за довкілля", м. Одеса. 

Керівник проекту: Галушкіна Тетяна Павлівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у семінарі 

"Інтеграція індикаторів стійкого розвитку до національної системи 

планування", Казахстан, м. Алмати, 14–15 листопада 2003 року. 

Сума: $ 525  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Каспрук Ігор Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 



Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 169  

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

Керівник проекту: Нагорна Наталія Ігорівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародній конференції "Сучасне громадянство: політика виключення 

та залучення", Словенія, м. Любляна, 5–6 грудня 2003 року. 

Сума: $ 426  

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Панькович Оксана Богданівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 242  

Організація: Одеська обласна група медіації, м. Одеса. 

Керівник проекту: Терещенко Інна Георгіївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародному семінарі "Підвищення доступності правосуддя й 

запобігання конфліктів за допомогою медіації", Казахстан, м. Алмати, 

16–18 листопада 2003 року. 

Сума: $ 625  

Організація: Центр прав людини "Древо життя", м. Харків. 

Керівник проекту: Трацевич Тамара Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 705  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Каспрук Ігор Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 66  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 647  



Організація: Всеукраїнська громадська організація "Центр "Розвиток 

демократії", м. Київ. 

Керівник проекту: Гунявая Людмила Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Державна політика стосовно дитячої бездоглядності: реальність та 

необхідність", Вірменія, м. Єреван, 23–27 листопада 2003 року. 

Сума: $ 430  

Організація: Агентство регіонального розвитку "Донбас", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Коваль Вячеслав Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у першому 

міжнародному семінарі "Побудова мережі розвитку громад в 

Центральній та Східній Європі", Угорщина, м. Будапешт, 28–30 

листопада 2003 року. 

Сума: $ 766  

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Нагірний Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 630  

Організація: Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні, м. Київ. 

Керівник проекту: Перепелицина Олена Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Можливості та підходи до розвитку сільської місцевості", Румунія, м. 

Тімішоара, 10–12 грудня 2003 року. 

Сума: $ 598  

Організація: Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності, м. Київ. 

Керівник проекту: Коцюба Андрій Ігорович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у тренінгу 

"Моделі денної реабілітації для наркозалежних: обмін досвідом між 

Польщею та Україною", Варшава, м. Польща, 14–23 грудня 2003 року. 

Сума: $ 1 398  

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

Керівник проекту: Максимов Микола Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Державна політика стосовно дитячої бездоглядності: реальність та 

необхідність", Вірменія, м. Єреван, 23–27 листопада 2003 року. 

Сума: $ 369  



Організація: Інститут державного управління та регіонального 

розвитку, м. Ужгород. 

Керівник проекту: Сочка Катерина Андріївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у 

міжнародному семінарі "Розбудова мережі організацій з розвитку 

громад", Угорщина, м. Будапешт, 28–30 листопада 2003 року. 

Сума: $ 172  

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

Керівник проекту: Емірова Гулара . 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у проекті 

"Міжнародна шкільна республіка", Польща, м. Варшава, 6–12 січня 2004 

року. 

Сума: $ 2 460  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Центр "Розвиток 

демократії", м. Київ. 

Керівник проекту: Гейко Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації в робочій 

зустрічі щодо розробки методології з викладання прав людини в школі та 

підготовки відповідного посібника, Польща, м. Варшава, 7–14 грудня 

2003 року. 

Сума: $ 324  

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

Франківськ. 

Керівник проекту: Босович Катерина Орестівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Можливості та підходи до розвитку сільської місцевості", Румунія, м. 

Тімішоара, 10–12 грудня 2003 року. 

Сума: $ 490  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Суетіна Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у робочій 

зустрічі "Моніторинг відкритості східного кордону Польщі", Польща, м. 

Варшава, 16–19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 835  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Дрозд Наталія Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у тренінгу з 

відсоткової філантропії, Угорщина, м. Будапешт, 19–20 січня 2004 року. 

Сума: $ 355  



 

 

Програма "Інтеграція в українське 

суспільство кримськотатарського народу, 

болгар, вірмен, греків, німців, які зазнали 

депортації" 

Кількість проектів: 26  

Сума: $ 90 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,69 % 

Метою програми, яка працює в Україні з 1998 року, є сприяння налагодженню 

толерантних міжнаціональних відносин, усуненню чинників міжетнічної 

напруженості, забезпеченню рівноправних відносин і тісної взаємодії між 

представниками різних етносів, врахуванню балансу інтересів та подоланню 

розбіжностей між різними етнічними спільнотами задля економічного, 

соціального й культурного розвитку Кримського півострова. 

Одним з найважливіших напрямів розвитку програми залишається 

забезпечення 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. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 17 $ 60 500 

м. Київ 1 $ 5 000 

Всеукраїнські проекти 8 $ 24 500 

Разом: 26 $ 90 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Ліга кримськотатарських юристів "Ініціум", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Авамілєва Еміне Родіонівна. 

Зміст проекту: Створення на базі регіональних представництв Ліги 

кримськотатарських юристів "Ініціум" інформаційно-консультативних центрів 

або громадських приймалень для надання практичної правової допомоги 



репатріантам. 

Сума: $ 14 000  

Організація: Асоціація кримськотатарських працівників освіти "Мааріфчі", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Каджаметова Сафуре Хайрутдинівна. 

Зміст проекту: Видання підручника "Рідна мова" для четвертих класів 

загальноосвітніх шкіл з кримськотатарською мовою навчання. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Благодійний фонд ім. Абдурашида Медієва, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Сеітбекіров Ельдар Аділович. 

Зміст проекту: Видання книги Амета Озенбашли "Трагедія Криму" трьома 

мовами. 

Сума: $ 3 800  

Організація: Сімферопольська міська громадська організація "Фонд Темель", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Чубаров Ельведін Абдураманович. 

Зміст проекту: Видання книги "Нариси з історії та культури кримських татар". 

Сума: $ 3 500  

Організація: Українська світова спілка професійних учителів, м. Київ. 

Керівник проекту: Мацько Наталія Денисівна. 

Зміст проекту: Видання підручника "Математика і навколишній світ, І клас" 

для шкіл з кримськотатарською мовою навчання. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та розвиток", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Мухоморіна Людмила Гаврилівна. 

Зміст проекту: Розробка регіональної програми мультикультурної освіти для 

дітей дошкільного віку "Культура добросусідства", яка об'єднує програму для 

дошкільних закладів, зразки методичних розробок занять за програмою, 

методичні рекомендації для вихователів, методистів, батьків, словник та 

рекомендовану літературу. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Кримське республіканське відділення Товариства зв’язків з 

українцями за межами України "Україна — світ", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Хоменко Галина Петрівна. 

Зміст проекту: Розробка та впровадження дидактичного матеріалу до 

регіональної програми з літератури зі створенням методичного посібника та 

хрестоматії найкращих творів національних літератур для вчителів української 

мови та літератури. 

Сума: $ 1 500  



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

Керівник проекту: Лазаріді Сократ Анастасович. 

Зміст проекту: Розробка та створення програмно-методичного комплексу з 

етнічної історії, культури та літератури для вчителів новогрецької мови й 

народознавства загальноосвітніх шкіл та культурно-освітніх центрів. 

Сума: $ 2 600  

Організація: Кримське вірменське товариство, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Григорян Азат Артемович. 

Зміст проекту: Розробка навчальної програми з вірменської мови та 

дидактичних матеріалів до неї для шкіл 1-го ступеня з українською та 

російською мовами навчання. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Місцева дитяча громадська організація "Мелевше" ("Фіалка"), 

с. Українка. 

Керівник проекту: Хайредінова Зарема Шевкетівна. 

Зміст проекту: Створення мультимедійної навчальної програми 

кримськотатарською мовою для дітей дошкільного віку "Букви разом пізнаємо 

ми з комп'ютером удвох". 

Сума: $ 2 000  

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

Зміст проекту: Розробка Положення про Громадську експертну комісію та 

Положення про регіональний дидактичний матеріал з міжкультурної освіти, 

вироблення механізмів фінансування інноваційних освітніх заходів у регіонах. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний університет, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Девлєтов Ремзі Рефікович. 

Зміст проекту: Видання "Навчально-методичного комплексу з двомовного 

навчання в початковій школі. Англійська мова". 

Сума: $ 2 500  

Організація: Фонд підтримки бібліотек міста Сімферополя та Криму, 

м. Cімферополь. 

Керівник проекту: Ягья Наджиє. 

Зміст проекту: Видання історичного твору Халим Герай Султана "Рожевий 

кущ ханів" українською та кримськотатарською мовами. 

Сума: $ 3 700  

Організація: Фонд підтримки бібліотек міста Сімферополя та Криму, 

м. Cімферополь. 

Керівник проекту: Куршутов Ніявер. 

Зміст проекту: Перевидання книги Дж.Свіфта "Гуллівер у країні ліліпутів" 



кримськотатарською мовою. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Кримськотатарський фонд культури Автономної республіки 

Крим, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Ягьяєва Гульнара Сабріївна. 

Зміст проекту: Перевидання твору Дж. Свіфта "Гуллівер у велетнів" 

кримськотатарською мовою. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Громадська районна організація "Кримськотатарський ПЕН-

клуб", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Усеїнов Мемедулла Аділович. 

Зміст проекту: Видання книги спогадів Шевкія Бекторе "Волги червона 

течія…" українською мовою. 

Сума: $ 2 900  

Організація: Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І. 

Франка, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Носкова Інна Аркадіївна. 

Зміст проекту: Видання навчального посібника з історії, етнографії та 

фольклору болгар Криму. 

Сума: $ 2 000  

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

Керівник проекту: Зиятдинов Ферит. 

Зміст проекту: Видання двох романів Ісмаїла Гаспринського українською 

мовою. 

Сума: $ 2 659  

Організація: Видавництво "Оджакъ", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Харахади Амет Маметович. 

Зміст проекту: Видання навчального посібника "Збірник вправ з синтаксису і 

пунктуації кримськотатарської мови" для вчителів шкіл та студентів 

філологічних факультетів. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Кримське республіканське культурно-просвітницьке товариство 

"Кримчахлар", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Пурім Юрій Михайлович. 

Зміст проекту: Видання посібника "Кримчакська мова" для шкіл з 

кримчакською та кримськотатарською мовами навчання. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Кримське республіканське відділення Товариства зв’язків з 

українцями за межами України "Україна — світ", м. Сімферополь. 



Керівник проекту: Захарова Тетяна Миколаївна. 

Зміст проекту: Видання альбому "У Кримській оселі. Частина 5. Німці" з 

дидактичним матеріалом для учнів та методичними рекомендаціями для 

викладачів. 

Сума: $ 4 500  

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

Зміст проекту: Підготовка та видання інформаційного буклету Програми 

"Інтеграція..." з інформацією про діяльність Програми протягом 1997–2003 

років. 

Сума: $ 3 841  

Організація: Український культурно-етнографічний центр "Явір", 

с. Пожарське. 

Керівник проекту: Попова Наталія Михайлівна. 

Зміст проекту: Проведення оцінки туристичного потенціалу західного регіону 

Криму, виготовлення інформаційного буклету та створення веб-сайту 

культурно-етнографічного центру "Явір". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Криму, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Гордецька Наталія Миколаївна. 

Зміст проекту: Видання і поширення проспекту "Крим — жива традиція. 

Випуск 2", виготовлення відеоматеріалів з інформацією про етнокультурні 

центри Криму та їхню діяльність. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний університет, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Веліулаєва Аліє. 

Зміст проекту: Видання читанки для учнів 3-х класів загальноосвітніх шкіл з 

кримськотатарською мовою навчання. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Кримський державний інженерно-педагогічний університет, 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Веліулаєва Аліє. 

Зміст проекту: Видання читанки для учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл з 

кримськотатарською мовою навчання. 

Сума: $ 3 500  

 

 



Програма "Рома України" 

Кількість проектів: 41  

Сума: $ 73 566 

Частка у загальній сумі грантів: 1,38 % 

Програма працює в Україні з 1999 року, і впродовж своєї діяльності надала 

підтримку 156 проектам на загальну суму $ 424 090. Програма віддає перевагу 

ініціативам, які підвищують рівень освіченості ромської молоді, виробляють 

методи ефективної державної політики щодо ромського населення України, 

сприяють моніторингу виконання спеціальної державної програми задоволення 

етносоціальних та культурно-просвітницьких потреб ромів в Україні тощо. 

2003 року представники Державного Комітету у справах національностей та 

міграції та Міжнародного фонду "Відродження" висунули ідею розробити 

спеціальну державну програму, спрямованої на задоволення потреб ромського 

населення. У результатів тісної співпраці було вперше на пострадянському 

просторі розроблено й затверджено на урядовому рівні стратегічний документ 

із державної підтримки розвитку ромської меншини — Програму державної 

підтримки соціального та культурного відродження українських рома на період 

до 2006 року 

До діяльності програми залучено понад 30 неурядових організацій з усіх 

регіонів України. Налагоджено контакти з Міжнародною організацією з 

міграції, посольством Королівства Нідерланди, Карпатським Фондом, 

Європейським Центром з прав Рома, Радою Європи, Офісом з питань Рома та 

Сінті ОБСЄ. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 20 $ 26 183 

м. Київ 1 $ 1 200 

Одеська обл. 4 $ 7 627 

Харківська обл. 3 $ 4 450 

Черкаська обл. 1 $ 2 500 

Всеукраїнські проекти 12 $ 31 606 

Разом: 41 $ 73 566 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Проведення одноденного семінару за участі представників 



мережевих програм, які беруть участь у розробці проекту "Ромська освітня 

ініціатива". 

Сума: $ 1 242  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів "Романі Яг", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович. 

Зміст проекту: Проведення зустрічі представників ромських неурядових 

організацій з нагоди десятиріччя товариства "Романі Яг". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Громадська організація "Український інститут соціальних 

досліджень", м. Київ. 

Керівник проекту: Яременко Олександр Олексійович. 

Зміст проекту: Проведення соціологічного дослідження та видання 

аналітичного звіту в межах підготовки Національної програми задоволення 

потреб ромської меншини України. 

Сума: $ 14 610  

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

Зміст проекту: Проведення зустрічі представників проекту "Ромська освітня 

ініціатива" з представниками мережевих освітніх програм та ромських освітніх 

проектів. 

Сума: $ 736  

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

Зміст проекту: Забезпечення візиту представників проекту "Ромська освітня 

ініціатива" до м. Київ та м. Ужгород. 

Сума: $ 1 218  

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

Зміст проекту: Забезпечення зустрічі представників Ради Європи з 

представниками ромських неурядових організацій для вироблення спільного 

підходу до вирішення проблем ромських жінок. 

Сума: $ 1 088  

Організація: Громадська організація "Розмай", м. Київ. 

Керівник проекту: Маковій Вероніка Іларіонівна. 

Зміст проекту: Презентація культорологічного проекту "Ромська музична 

енциклопедія". 

Сума: $ 500  

Організація: Закарпатське обласне товариство циган "Амаро Дром", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Еміл Йосипович. 

Зміст проекту: Підтримка проведення спортивного турніру ім. Яна Томаша 



для ромського населення м. Ужгород. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович. 

Зміст проекту: Участь ромського народного самодіяльного музичного театру 

"Лаутарі" (м.Ужгород) в Міжнародному фестивалі пісні та культури ромів, 

Польща, м. Цієготнієк. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів "Романі зор", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Тирпак Йосиф Густавович . 

Зміст проекту: Підтримка ромської дитячої групи "Ромашка", м. Ужгород. 

Сума: $ 1 900  

Організація: Рахівське районне жіноче громадське культурно-просвітнє 

товариство "Бахталі лума" ("Щасливий світ"), м. Рахів. 

Керівник проекту: Рошташ Анна Юріївна. 

Зміст проекту: Відкриття недільної школи для ромських дітей у м. Рахів. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Ромська асоціація міста Балта та Балтського району, м. Балта. 

Керівник проекту: Архіпова Зінаїда Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності недільної школи для ромських дітей у м. 

Балта Одеської області. 

Сума: $ 1 000  

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

Керівник проекту: Кондур Юрій Федорович. 

Зміст проекту: Продовження роботи недільної школи та відкриття класу 

дошкільної підготовки у м. Кілія. 

Сума: $ 2 000  

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

Керівник проекту: Ліпська Ольга Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності ромської недільної школи у м. Ізмаїл. 

Сума: $ 2 500  

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

Керівник проекту: Адам Світлана Йосипівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності ромської недільної школи у м. Ужгород 

при товаристві "Рома". 

Сума: $ 2 500  



Організація: Великоберезнянське районне культурно-просвітнє товариство 

ромів "Романі Яг", смт. В. Березний. 

Керівник проекту: Тирпак Іван Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка подальшого розвитку ромської недільної школи для 

дітей табору смт. Великий Березний. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Виноградівське районне культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романо-Дром", с. Великі Ком’яти. 

Керівник проекту: Дюрі Ласло Ласлович. 

Зміст проекту: Відкриття недільної школи для ромських дітей у с. Великі 

Ком'яти Виноградівського району Ужгородської області. 

Сума: $ 1 000  

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

Керівник проекту: Карафетов Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності ромської дитячої школи-студії у м. 

Харків. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович. 

Зміст проекту: Проведення фестивалю "Пап-Джаз-Фест" в рамках фестивалю 

ромського мистецтва "Амала" в м. Ужгород. 

Сума: $ 2 500  

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

Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка проведення київського етапу IV Міжнародного 

фестивалю ромського мистецтва "Амала–2003". 

Сума: $ 6 100  

Організація: Община циган "Аме Рома" у Черкаській області, м. Золотоноша. 

Керівник проекту: Бамбула Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності недільної школи для ромських дітей в м. 

Золотоноша. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Громадська організація "Товариство ромської інтелігенції 

"Раїкане Рома" ("Ромська інтелігенція"), м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович (мол.). 

Зміст проекту: Підтримка участі дитячого ансамбля танця "Ром Сом" у 

фестивалі "Ромські фольклорні танці", Угорщина. 

Сума: $ 600  



Організація: Закарпатське обласне товариство ромів "Романі зор", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Тирпак Іван Густавович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання М. Нікіфорова у вищому навчальному 

закладі протягом двох семестрів. 

Сума: $ 472  

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів "Романі Чгіб" ("Ромська 

мова"), м. Ужгород. 

Керівник проекту: Бучко Борис Ладіславович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Е. Бучко у вищому навчальному закладі 

протягом двох семестрів. 

Сума: $ 660  

Організація: Закарпатська обласна громадська організація "Товариство 

громадського самозахисту", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Чижмарь Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Є. Чурей у вищому навчальному закладі 

протягом двох семестрів. 

Сума: $ 340  

Організація: Харківське обласне національно-культурне товариство циган 

"Ромен", м. Харків. 

Керівник проекту: Матюшенко Іван Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання І. Матюшенко у вищому навчальному 

закладі протягом двох семестрів. 

Сума: $ 700  

Організація: Закарпатський обласний молодіжний ромський клуб "Романі 

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

Керівник проекту: Горват Мирослав Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання М. Горват у вищому навчальному закладі 

протягом двох семестрів. 

Сума: $ 618  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів "Романі Яг", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцька Євгенія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Р. Балог у вищому навчальному закладі 

протягом двох семестрів. 

Сума: $ 700  

Організація: Звенигородська районна громадська організація "Ромаї Катуна", 

м. Звенигородка. 

Керівник проекту: Бурлаченко Петро Дмитрович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання П. Бурлаченко у вищому навчальному 



закладі протягом двох семестрів. 

Сума: $ 1 200  

Організація: Асоціація ромів міста Ізмаїл та Ізмаїльського району Одеської 

області, м. Ізмаїл. 

Керівник проекту: Попеску Галина. 

Зміст проекту: Підтримка навчання І. Архіпова, Л. Кондур, В. Кондур та К. 

Кондур у вищих навчальних закладах протягом двох семестрів. 

Сума: $ 2 127  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання В.А. Пап та В.В. Пап у вищих навчальних 

закладах протягом двох семестрів. 

Сума: $ 610  

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття "Ром Сом", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович (мол.). 

Зміст проекту: Підтримка навчання А. Пап у вищому навчальному закладі 

протягом одного семестру. 

Сума: $ 255  

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

Керівник проекту: Миня Олександр Йосипович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання В. Пінцейші та Е. Ярошенко у вищих 

навчальних закладах протягом двох семестрів. 

Сума: $ 1 600  

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

Керівник проекту: Карафетов Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання О. Карафетова, В. Карафетова та О. 

Череповської у вищих навчальних закладах протягом двох семестрів. 

Сума: $ 1 250  

Організація: Громадська організація "Кондор", м. Одеса. 

Керівник проекту: Кондур Володимир Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення V обласного фестивалю ромської культури у м. 

Одеса в рамках всеукраїнського фестивалю "Амала". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Закарпатський обласний благодійний фонд "Праліпе" 

("Братерство"), м. Ужгород. 

Керівник проекту: Бучко Ернест Антонович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Н. Кіш у вищому навчальному закладі 



протягом двох семестрів. 

Сума: $ 540  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів "Романі Яг", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцька Євгенія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка навчання М. Патай у вищому навчальному закладі 

протягом двох семестрів. 

Сума: $ 400  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів "Романі Яг", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцька Євгенія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка навчання О. Бругош у Міжрегіональній Академії 

управління персоналом. 

Сума: $ 700  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів "Романі Яг", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцька Євгенія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Л. Адам у Міжрегіональній Академії 

управління персоналом. 

Сума: $ 700  

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. 

Сума: $ 700  

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття "Ром Сом", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович. 

Зміст проекту: Підтримка реконструкції приміщення медичного центру для 

ромського населення при товаристві "Ром Сом". 

Сума: $ 3 000  

 

 

Гендерний компонент програм розвитку 

громадянського суспільства 



Кількість проектів: 3  

Сума: $ 60 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,13 % 

Пріоритетом ґендерного компоненту діяльності Міжнародного фонду 

"Відродження" є захист прав жінки та усунення її дискримінації в суспільстві, 

сприяння створенню національної ґендерної політики, розширення участі 

жінок у прийнятті політичних рішень на місцевому, регіональному та 

національному рівнях, розвиток мережі українських жіночих неурядових 

організацій. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 3 $ 60 000 

Разом: 3 $ 60 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Київська школа підприємців, м. Київ. 

Керівник проекту: Поліщук Віктор Іванович. 

Зміст проекту: Проведення чотирьох регіональних форумів з проблем участі 

жінок у малому й середньому бізнесі, а також міжнародної конференції "Роль 

жінок у розвитку підприємництва", м. Київ, 13–14 листопада 2003 року. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-

Могилянської Академії, м. Київ. 

Керівник проекту: Грига Ірена Максимівна. 

Зміст проекту: Розробка навчального модуля з охорони здоров'я жінок, 

підготовка менеджерів та соціальних працівників, стажування викладачів у 

Школі охорони громадського здоров'я Університету Ілінойсу, США. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Благодійний фонд "Здоров'я жінки і планування сім'ї", м. Київ. 

Керівник проекту: Майструк Галина Павлівна. 

Зміст проекту: Поширення інформаційно-просвітницької кампанії "Знання 

перемагає рак" на регіони України. Розробка механізмів функціонування 

адвокаційної мережі "Разом проти раку". 

Сума: $ 35 000  

 

 



Верховенство права 

Кількість проектів: 111  

Сума: $ 925 469 

Частка у загальній сумі грантів: 17,41 % 

Програма МФВ "Верховенство права" має на меті сприяти вдосконаленню механізмів 

судового та позасудового захисту прав людини в Україні, реалізації судово-правової 

та пенітенціарної реформ, посиленню активності та ефективності правозахисних 

недержавних організацій і розбудові мережі "Юридичних клінік" країни. 

Організації, які реалізують проекти за підтримки Програми, працюють у партнерстві 

з Комітетом з правової політики Верховної Ради України, Верховним Судом України, 

Радою суддів України, Державною Судовою Адміністрацією України, 

Уповноваженим з прав людини, органами виконавчої влади, Державним 

департаментом України з питань виконання покарань, Директоратом з прав людини 

та Правовим директоратом Ради Європи. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 3 $ 16 704 

Вінницька обл. 2 $ 17 835 

Дніпропетровська обл. 3 $ 18 973 

Донецька обл. 6 $ 44 206 

Житомирська обл. 1 $ 9 745 

Закарпатська обл. 2 $ 14 627 

Запорізька обл. 1 $ 6 680 

Київська обл. 1 $ 9 238 

Кіровоградська обл. 1 $ 4 680 

Луганська обл. 5 $ 35 140 

Львівська обл. 6 $ 44 986 

м. Київ 7 $ 47 209 

Одеська обл. 1 $ 5 692 

Сумська обл. 1 $ 5 354 

Харківська обл. 2 $ 15 842 

Хмельницька обл. 1 $ 11 920 

Черкаська обл. 1 $ 9 940 

Чернівецька обл. 2 $ 11 107 

Чернігівська обл. 3 $ 28 739 

Всеукраїнські проекти 62 $ 566 852 



Разом: 111 $ 925 469 

 

 

Захист прав людини і основних свобод 

Кількість проектів: 38  

Сума: $ 370 135 

Частка у загальній сумі грантів: 6,96 % 

Програма "Верховенство права" допомагає консолідації та реалізації спільних 

дій правозахисних організацій, проведенню моніторингів та громадських 

слухань про стан дотримання прав людини, протидії корупції в різних сферах 

суспільного життя шляхом підвищення прозорості прийняття рішень і 

забезпечення доступу громадськості до суспільно важливої інформації. 

За підтримки Програми проводиться громадська експертиза законопроектів з 

прав людини, які перебувають на розгляді у Комітетах Верховної Ради 

України. Програма започаткувала здійснення спільних акцій прямого впливу на 

органи законодавчої й виконавчої влади. Програма також підтримує ініціативи 

із захисту вразливих груп населення, заохочує використовувати механізми 

місцевого самоврядування для вирішення проблем порушення прав людини на 

місцевому рівні. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 3 $ 16 704 

Вінницька обл. 2 $ 17 835 

Донецька обл. 1 $ 8 982 

Житомирська обл. 1 $ 9 745 

Кіровоградська обл. 1 $ 4 680 

Луганська обл. 2 $ 20 184 

Львівська обл. 1 $ 6 000 

Харківська обл. 1 $ 10 377 

Черкаська обл. 1 $ 9 940 

Чернівецька обл. 1 $ 4 895 

Чернігівська обл. 1 $ 12 891 

Всеукраїнські проекти 23 $ 247 902 

Разом: 38 $ 370 135 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



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

Зміст проекту: Аналіз українського законодавства та розробка пропозицій з 

удосконалення механізмів кримінально-правових засобів протидії нелегальній 

торгівлі людьми з урахуванням зарубіжної практики. 

Сума: $ 631  

Організація: Вінницький міський громадський фонд захисту та рекреації 

хворих на епілепсію "Відродження", м. Вінниця. 

Керівник проекту: Імереллі Руслан Едуардович. 

Зміст проекту: Створення спеціалізованої юридичної служби при громадській 

приймальні організації, проведення моніторингу дотримання прав психічно 

хворих, розробка та розміщення веб-сторінки в мережі Інтернет. 

Сума: $ 8 399  

Організація: Донецький фонд соціального захисту та милосердя, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Анісімова Тетяна Євгенівна. 

Зміст проекту: Надання практичної правової допомоги шукачам притулку, 

біженцям та мігрантам, проведення дослідження про дотримання прав шукачів 

притулку в Україні та семінару для держслужбовців східних областей України 

з проблем захисту прав біженців й мігрантів. 

Сума: $ 10 414  

Організація: Ліга кримськотатарських юристів "Ініціум", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Якубов Сервер Саїтович. 

Зміст проекту: Надання практичної правової допомоги депортованим, 

підготовка та поширення аналітичної доповіді про стан забезпечення прав 

депортованих, проведення громадських слухань в м. Сімферополі. 

Сума: $ 8 413  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення дослідження дотримання прав мешканців 

психоневрологічних інтернатів та громадських слухань, юридичний супровід 

прецедентної справи із захисту прав людей з інтелектуальною недостатністю. 

Сума: $ 9 011  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива", м. Київ. 

Керівник проекту: Чехович Сергій Болеславович. 

Зміст проекту: Проведення дослідження законодавчого забезпечення 

реалізації права на свободу пересування та вільний вибір місця проживання, 

вироблення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, видання 

та поширення аналітичної доповіді. 

Сума: $ 5 900  



Організація: Центр підтримки приватної ініціативи, м. Львів. 

Керівник проекту: Будзінський Тарас Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародного семінару з питань дотримання прав 

українських заробітчан, соціологічного опитування серед нелегальних 

працівників з України в Республіці Польща та Російській Федерації. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Черкаський обласний комітет солдатських матерів, м. Черкаси. 

Керівник проекту: Касьян Світлана Сергіївна. 

Зміст проекту: Надання правових консультацій, видання та поширення 

щомісячного правозахисного бюлетеню, підготовка та проведення серії 

правозахисних семінарів для військовослужбовців в гарнізонах Черкаської 

області, видання та поширення практичного посібника із захисту прав 

військовослужбовців. 

Сума: $ 9 940  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович. 

Зміст проекту: Створення групи швидкого реагування для надання 

цілодобової правової допомоги затриманим, проведення моніторингу 

дотримання прав людини при затриманні, розробка та видання практичного 

посібника, проведення навчальних семінарів у Чернігівської області. 

Сума: $ 12 891  

Організація: Житомирська міська громадська організація "Інститут 

впровадження новацій", м. Житомир. 

Керівник проекту: Годований Руслан Миколайович. 

Зміст проекту: Надання правових консультацій з питань трудового 

законодавства, ініціювання судових позовів, проведення тематичних семінарів 

"Жінка в полі трудового законодавства України", "Захист трудових прав 

молодих спеціалістів", видання посібника "Трудове законодавство України. 

Житомирський досвід". 

Сума: $ 9 745  

Організація: Кіровоградський обласний молодіжний центр волонтерів 

"Геліос", м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Матвєєва Вікторія Вадимівна. 

Зміст проекту: Визначення важливих проблем в галузі прав людини в 

Кіровоградській області, підготовка та проведення шести громадських слухань 

за участі органів місцевого самоврядування, висвітлення підсумків слухань у 

ЗМІ регіону. 

Сума: $ 4 680  

Організація: Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців і 

підприємств малого бізнесу, м. Чернівці. 



Керівник проекту: Кухарчук Ігор Юрійович. 

Зміст проекту: Проведення в м. Чернівці шести громадських слухань, прес-

конференцій, видання та поширення інформаційного буклету з питань 

запобігання корупції. 

Сума: $ 4 895  

Організація: Сімферопольська міська громадська організація "Інститут 

соціальних досліджень", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Османов Арсен Русланович. 

Зміст проекту: Підготовка та проведення у Верховній Раді Автономної 

Республіки Крим парламентских слухань про дотримання прав людини в 

Криму, видання збірки матеріалів слухань. 

Сума: $ 6 291  

Організація: Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Миколишин Олексій Миколайович. 

Зміст проекту: Створення в Україні музею політичних репресій. 

Сума: $ 9 134  

Організація: Харківське юридичне товариство, м. Харків. 

Керівник проекту: Максимов Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Реалізація програми наукового турне по Україні президента 

Міжнародної асоціації філософії права, проведення підсумкової конференції 

"Філософія права: стан і тенденції розвитку в Україні і світі", участь 

представника України у XXI Всесвітньому Конгресі Міжнародної Асоціації 

філософії права і соціальної філософії. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Громадська організація "Центр сучасних інформаційних 

технологій та візуальних мистецтв", м. Харків. 

Керівник проекту: Кофман Геннадій Леонідович. 

Зміст проекту: Проведення Днів кіно про права людини у Львові, Харкові, 

Одесі, Донецьку. 

Сума: $ 14 030  

Організація: Благодійна організація "Вчителі за демократію та партнерство", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пометун Олена Іванівна. 

Зміст проекту: Розробка навчальної програми та навчальних матеріалів з 

підготовки працівників міліції до проведення інтерактивних правових уроків з 

підлітками. Проведення спільного навчального тренінгу для працівників 

кримінальної міліції та вчителів Київської області. 

Сума: $ 11 300  



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

Зміст проекту: Переклад, видання та поширення української редакції 

посібника про захист прав людини та суспільних інтересів "Pursuing the Public 

Interest". 

Сума: $ 7 050  

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

Зміст проекту: Підтримка участі представників провідних недержавних 

правозахисних організацій у міжнародних форумах в рамках Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі і Ради Європи. 

Сума: $ 8 017  

Організація: Громадська організація "Кримський центр реформ", 

м. Бахчисарай. 

Керівник проекту: Муждаба Айдер. 

Зміст проекту: Проведення дослідження стану дотримання основних прав 

людини в Кримському регіоні у вигляді громадських форумів за участі органів 

місцевого самоврядування. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Ради організацій з прав людини з метою 

фокусування спільних дій правозахисних організацій відповідно до нагальних 

потреб суспільства в сфері правозахисту. 

Сума: $ 32 718  

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

Керівник проекту: Казаневський Володимир Адольфович. 

Зміст проекту: Налагодження співпраці українських політичних 

карикатуристів з міжнародними організаціями, проведення міжнародного 

семінару з питань доступних засобів захисту політичних карикатуристів. 

Сума: $ 4 556  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович. 

Зміст проекту: Аналіз відповідності законодавства України і правозастосовчої 

практики вимогам Комітету із запобігання тортурам. Проведення семінару та 

громадських слухань з питань запобігання тортурам та жорстокому 

поводженню із затриманими та ув'язненими. 

Сума: $ 8 500  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Демчук Інна Петрівна. 

Зміст проекту: Аналіз реалізації Президентом України своїх повноважень у 



світлі вимог поділу влад та дотримання прав людини. Видання інформаційно-

аналітичних матеріалів дослідження. 

Сума: $ 6 503  

Організація: Центр правових та політичних досліджень "СІМ", м. Львів. 

Керівник проекту: Гордієвич Ярослав Олегович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу реалізації в Україні права на свободу 

світогляду і віросповідання. 

Сума: $ 14 398  

Організація: Луганське обласне відділення Комітету виборців України, 

м. Сєверодонецьк. 

Керівник проекту: Свєтіков Олексій Олексійович. 

Зміст проекту: Надання практичної допомоги населенню Луганської області у 

захисті прав людини, передбачених Європейською Конвенцією з прав людини. 

Сума: $ 7 940  

Організація: Донецький міський благодійний фонд "Доброта", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Рогалін Яків Фрідріхович. 

Зміст проекту: Створення інформаційно-аналітичного центру для збору, 

аналізу та поширення інформації щодо порушень прав осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі. Проведення моніторингу, розробка та впровадження 

конкретних механізмів захисту прав звільнених осіб. Надання правової 

допомоги колишнім засудженим. 

Сума: $ 8 982  

Організація: Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод 

громадян, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Соколенко Людмила Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу з метою виявлення фактів 

дискримінації у сфері трудових відносин на підприємствах вугільної 

промисловості Луганської області. 

Сума: $ 12 244  

Організація: Подільський центр прав людини, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Бардин Михайло Богданович. 

Зміст проекту: Проведення у Вінницькій області тематичного моніторингу 

дотримання права на доступ до інформації з питань умов надання субсидій, 

порядку оформлення державних актів на право приватної власності на землю, а 

також надання практичної допомоги в отриманні інформації. 

Сума: $ 9 436  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Українська Інтернет-

спільнота", м. Київ. 

Керівник проекту: Дядюра Ігор Григорович. 

Зміст проекту: Проведення громадської експертизи законодавчих ініціатив, 



що передбачають надання правоохоронним органам додаткових повноважень 

щодо контролю за обміном інформацією за допомогою телекомунікацій. 

Сума: $ 13 500  

Організація: Міжнародне товариство прав людини — Українська секція, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сухоруков Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Проведення аналізу найтиповіших порушень прав 

військовослужбовців. Підготовка, виготовлення і поширення інформаційних 

матеріалів стосовно захисту прав людини у Збройних Силах України. 

Сума: $ 7 460  

Організація: Громадська організація "Фонд "Молодість", м. Київ. 

Керівник проекту: Роднянська Лариса Зіновіївна. 

Зміст проекту: Створення та демонстрація на телеканалах України 

документального фільму про порушення прав дитини і безпритульних дітей в 

Україні. 

Сума: $ 14 985  

Організація: Громадська організація "Центр сучасних інформаційних 

технологій та візуальних мистецтв", м. Харків. 

Керівник проекту: Кофман Геннадій Леонідович. 

Зміст проекту: Проведення Днів кіно про права людини в Києві. 

Сума: $ 10 377  

Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій "Конгрес ромен 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович. 

Зміст проекту: Проведення громадського обговорення стосовно державної 

програми соціально-духовного відродження Рома в Україні та презентація його 

висновків. 

Сума: $ 8 600  

Організація: Міська молодіжна громадська організація "Молодіжна 

Альтернатива", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Буров Сергій Юрійович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу дотримання прав людини в дитячих 

медичних установах та дитячих психіатричних лікарнях. 

Сума: $ 14 097  

Організація: Харківська міська організація Міжнародної організації "Жіноча 

громада", м. Харків. 

Керівник проекту: Білецька Ольга Володимирівна. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу дотримання прав дітей-сиріт в 

чотирьох регіонах України, підготовка підсумкової доповіді, її обговорення та 



поширення. 

Сума: $ 11 237  

Організація: Асоціація фермерів та приватних землевласників України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Петров Валерій Петрович. 

Зміст проекту: Проведення навчальних семінарів і круглих столів з питань 

фермерства і землеволодіння в Україні, видання газети "Вісник Фермера 

України" з публікаціями Закону "Про фермерське господарство". 

Сума: $ 9 781  

Організація: Вінницька правозахисна група, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Гройсман Дмитро Леонідович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу катувань та активний правовий захист 

жертв. Розробка уніфікованого інструментарію для документування катувань, 

проведення семінарів для суддів, адвокатів, слідчих, правозахисників, 

журналістів. 

Сума: $ 24 580  

 

 

Сприяння судовій реформі в Україні 

Кількість проектів: 20  

Сума: $ 168 365 

Частка у загальній сумі грантів: 3,17 % 

Програмою "Верховенство права" ініціювала розробку концепції судово-

правової реформи, підтримала ініціативи, спрямовані на підвищення 

професійної кваліфікації суддів. Програма також підтримує дослідження з 

виявлення чинників, які мають вплив на незалежність суддів, а також розробку 

пропозицій з удосконалення процедур апеляційного та касаційного оскарження 

судових рішень. 

Конкурси програми сприяють становленню незалежності судової влади та 

реалізації громадських ініціатив, запропонованих об’єднаннями суддів, 

підтримують практичне застосування суддями в Україні міжнародних норм з 

прав людини, наближають українську судову практику до європейських 

стандартів та заохочують впровадження європейських принципів судочинства. 

Програма розпочала діяльність, спрямовану на консолідацію зусиль 

недержавних організацій з аналітичної підтримки судової реформи в Україні У 

рамках цього напряму програма підтримує проведення аналітичних досліджень 

основних проблемних питань і перешкод реалізації судово-правової реформи в 



Україні, створення інформаційних ресурсів, здійснення правопросвітницьких 

заходів. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 6 375 

Закарпатська обл. 2 $ 14 627 

Львівська обл. 3 $ 25 698 

м. Київ 1 $ 317 

Всеукраїнські проекти 13 $ 121 348 

Разом: 20 $ 168 365 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Аналіз стану незалежності судів в Україні, підготовка доповіді 

на міжнародну конференцію "Суди вищої інстанції: проблеми судової 

незалежності". 

Сума: $ 317  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Довидання книжки "Практика Європейського Суду з прав 

людини. Рішення. Коментарі". 

Сума: $ 9 700  

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

Керівник проекту: Сірий Микола Іванович. 

Зміст проекту: Підготовка робочого аналітичного документу з визначенням 

основних проблем судово-правової реформи, формуванням групи експертів, 

проведенням відкритих дискусій із суперечливих питань судової реформи, а 

також вивчення міжнародного досвіду, поширення аналітичних матеріалів. 

Сума: $ 14 920  

Організація: Центр підтримки приватної ініціативи, м. Львів. 

Керівник проекту: Будзінський Тарас Володимирович. 

Зміст проекту: Підготовка та розміщення у двох тиражних виданнях 

Львівської та Хмельницької областей аналітичних матеріалів про здійснення 

судово-правової реформи в Україні та її наслідки. 

Сума: $ 6 000  



Організація: Севастопольська правозахисна група, м. Севастополь. 

Керівник проекту: Кононенко Ольга Володимирівна. 

Зміст проекту: Проведення порівняльного аналізу правозастосовчої практики 

в Україні та державах-членах Ради Європи щодо застосування статей 5 та 8 

Європейської Конвенції з прав людини. 

Сума: $ 7 320  

Організація: Регіональний громадський фонд "Право і демократія", м. Львів. 

Керівник проекту: Бурий Андрій Романович. 

Зміст проекту: Проведення круглих столів з питань функціонування 

адміністративних судів та аналізу судової практики м. Львова з вирішення 

конфліктів громадян з органами влади, видання посібника з вивчення 

ситуативних прикладів таких справ. 

Сума: $ 8 423  

Організація: Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація, м. Київ. 

Керівник проекту: Пісковська Наталія Романівна. 

Зміст проекту: Створення веб-сайту з питань судової реформи, підготовка 

аналітичних матеріалів, аналіз судової практики та порівняльний аналіз 

практики захисту прав людини в суді в Україні та інших державах-членах Ради 

Європи. 

Сума: $ 8 182  

Організація: Благодійний фонд "Львівський регіональний центр суддівських 

студій", м. Львів. 

Керівник проекту: Марітчак Тарас Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу дотримання прав потерпілих у 

кримінальному процесі, організація консультаційного пункту для осіб, що 

перебувають під слідством та судом, а також видання науково-практичного 

юридичного журналу "Львівський правничий часопис". 

Сума: $ 11 275  

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

Керівник проекту: Кононенко Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Створення ресурсного центру для суддів при 

Дніпропетровському навчальному центрі "Правосуддя" та трьох його відділень 

у різних зонах області, а також оформлення й підтримка інформаційних стендів 

у 50-ти судах Дніпропетровської області. 

Сума: $ 6 375  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Створення уніфікованої бази даних та веб-сторінки рішень 

українських судів з новітньою пошуковою системою. 

Сума: $ 8 000  



Організація: Закарпатська обласна громадська організація "Товариство 

громадського самозахисту", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Чижмарь Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Проведення навчальних семінарів для суддів загальних судів 

першої інстанції та Апеляційного суду Закарпатської області. 

Сума: $ 7 660  

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Демченко Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Підготовка посібника та компакт-диску для суддів з питань 

застосування суддями України практики Європейського Суду з прав людини. 

Сума: $ 5 920  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Переклад рішень Європейського Суду з прав людини та 

відповідних аналітичних матеріалів, а також їх опублікування у тематичному 

числі журналу "Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. 

Коментарі." і безкоштовне поширення серед суддів в регіонах України. 

Сума: $ 9 900  

Організація: Академія суддів України, м. Київ. 

Керівник проекту: Войтюк Ірина Анатоліївна. 

Зміст проекту: Розробка методичних рекомендацій щодо застосування 

прецедентної практики Європейського Суду з прав людини за статтею 5, 

видання методичного посібника, проведення тематичного семінару для суддів. 

Сума: $ 6 313  

Організація: Молодіжна громадська організація "Європейська асоціація 

студентів права "ЕАСП-Ужгород", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Савчин Михайло Васильович. 

Зміст проекту: Створення центру європейського та порівняльного права при 

юридичному факультеті Ужгородського державного інституту інформатики, 

економіки і права, проведення порівняльного аналізу застосування рішень 

Європейського Суду з прав людини в судах України та Словаччини, 

проведення семінарів для суддів і представників правозахисних організацій. 

Сума: $ 6 967  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Створення та підтримка тематичного веб-ресурсу "Право на 

справедливий суд", де розміщуватиметься інформація про реформу та 



європейські стандарти судочинства. 

Сума: $ 9 772  

Організація: Міжнародний фонд "Центр суддівських студій", м. Київ. 

Керівник проекту: Алєксєєв Андрій Геннадійович. 

Зміст проекту: Розробка нового інструментарію практичного застосування 

статті 5 Європейської Конвенції з прав людини у вигляді навчально-

методичного практикуму для суддів. 

Сума: $ 8 130  

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

Керівник проекту: Сірий Микола Іванович. 

Зміст проекту: Визначення потреб реформування правоохоронної системи, 

розробка та відкрите громадське обговорення основних напрямів реформи, 

створення інформаційних ресурсів, присвячених потребам та напрямам 

реформування правоохоронної системи в Україні. 

Сума: $ 9 355  

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

Керівник проекту: Куйбіда Роман Олексійович. 

Зміст проекту: Створення групи експертів з метою розробки та обговорення 

науково-практичних коментарів до нового процесуального законодавства 

України. 

Сума: $ 13 945  

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

Зміст проекту: Проведення регулярних робочих зустрічей між 

представниками недержавних організацій, що працюють у сфері аналітичної 

підтримки здійснення судово-правової реформи в Україні. 

Сума: $ 9 891  

 

 

Сприяння реформуванню пенітенціарної 

системи в Україні 

Кількість проектів: 43  

Сума: $ 326 969 

Частка у загальній сумі грантів: 6,15 % 

Нині в Україні склалися передумови для посилення процесу демократизації 

пенітенціарної системи, орієнтації її діяльності на гуманне ставлення до 

засуджених та забезпечення їх соціального збереження за рахунок ширшого 



залучення громадянського суспільства до реформування системи, до 

комплексного вирішення нагальних завдань ресоціалізації засуджених. 

Програма "Верховенство права" налагодила співпрацю з Державним 

департаментом України з питань виконання покарань. Програма розробила й 

затвердила концепцію партнерських стосунків між органами виконання 

покарань і понад 60 громадськими організаціями та інституціями 

громадянського суспільства.  

За сприяння програми створено низку центрів соціальної адаптації, проведено 

роботу з пропагування серед суддів альтернативних видів кримінальних 

покарань та створення умов для їх ефективного практичного виконання. 

Розпочато пілотні проекти із запровадження в Україні ювенальної юстиції, 

примирення у кримінальних справах, елементів служби пробації, створення 

умов для виконання альтернативних видів покарань. 

У реалізації пріоритетів даного компоненту програма тісно співпрацює з 

Директоратом з прав людини та Правовим директоратом Ради Європи, Бюром 

зі співробітництва Посольства Швейцарії в Україні, Департаментом з 

міжнародного розвитку (Велика Британія), "Міжнародною тюремною 

реформою", "Міжнародною реабілітаційною радою жертв тортур" (Данія) та 

іншими міжнародними організаціями. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 2 $ 12 598 

Донецька обл. 4 $ 29 739 

Запорізька обл. 1 $ 6 680 

Київська обл. 1 $ 9 238 

Луганська обл. 3 $ 14 956 

Львівська обл. 2 $ 13 288 

м. Київ 6 $ 46 892 

Харківська обл. 1 $ 5 465 

Хмельницька обл. 1 $ 11 920 

Чернігівська обл. 2 $ 15 848 

Всеукраїнські проекти 20 $ 160 345 

Разом: 43 $ 326 969 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Державний департамент України з питань виконання покарань, 

м. Київ. 



Керівник проекту: Пташинський Олександр Борисович. 

Зміст проекту: Визначення концептуальних проблем пенітенціарної реформи 

в Україні. Розробка, експертиза та громадське обговорення Стратегії 

подальшого реформування кримінально-виконавчої системи на 2004–2011 роки 

та плану заходів щодо її реалізації. 

Сума: $ 13 900  

Організація: Училище професійної підготовки працівників міліції Управління 

внутрішніх справ Львівської області, м. Львів. 

Керівник проекту: Ваврин Михайло Васильович. 

Зміст проекту: Адаптація інноваційних технологій навчання, розроблених 

Інститутом відкритого суспільства (Будапешт), для підготовки працівників 

міліції України. Презентація навчальних модулів для викладачів училищ 

професійної підготовки МВС. 

Сума: $ 5 700  

Організація: Донецька міська організація "Донецький Меморіал", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Букалова Тетяна Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення спільного з Директоратом з прав людини Ради 

Європи семінару для обговорення питань дотримання прав неповнолітніх при 

затриманні органами міліції, відбуванні кримінального покарання та звільненні 

з місць позбавлення волі. 

Сума: $ 3 997  

Організація: Брянківське міське об'єднання Всеукраїнського товариства 

"Просвіта" імені Тараса Шевченка, м. Брянка. 

Керівник проекту: Чугуєвець Валентина Миколаївна. 

Зміст проекту: Надання засудженим особам робочої професії. Проведення 

серед персоналу установ виконання покарань та засуджених бізнес-тренінгів з 

економічних знань. Соціальна допомога та сприяння у працевлаштуванні 

звільненим особам. 

Сума: $ 5 800  

Організація: Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем наркоманії 

"Вікторія", м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Висоцька Лариса Улянівна. 

Зміст проекту: Організація діяльності кризового центру для ресоціалізації 

молоді, що повернулась з місць позбавлення волі. Реалізація комплексної 

програми надання психокорекційної, правової, наркологічної та соціальної 

допомоги звільненим особам з метою сприяння їхній соціальній адаптації. 

Сума: $ 11 920  

Організація: Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва 

"Альтернатива – В", м. Київ. 

Керівник проекту: Кушнірова Тамара Василівна. 

Зміст проекту: Організація на базі виправних установ Київської області 



роботи школи з підготовки засуджених молодіжного віку до звільнення. 

Надання засудженим соціально-психологічної, правової, медичної та 

наркологічної допомоги безпосередньо в установах та після звільнення. 

Навчання, соціальний супровід та допомога в працевлаштуванні звільненим 

особам. 

Сума: $ 11 452  

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

Керівник проекту: Балясна Евеліна Менделівна. 

Зміст проекту: Здійснення комплексу заходів з ресоціалізації засуджених під 

час їхнього перебування у виправних закладах. Організація діяльності 

реабілітаційного центру, психологічна адаптація та соціальний супровід 

звільнених осіб. 

Сума: $ 12 664  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", м. Київ. 

Керівник проекту: Абессонова Олександра Йосипівна. 

Зміст проекту: Наукове редагування, видання та розповсюдження посібника 

"Попередження тортур в Україні" для працівників правоохоронних органів та 

правозахисних організацій. 

Сума: $ 3 604  

Організація: Донецький міський благодійний фонд "Доброта", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Рогалін Яків Фрідріхович. 

Зміст проекту: Створення регіональної Піклувальної ради з питань 

ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Інформаційно-

аналітичне забезпечення, стратегічне планування та колегіальна участь 

інституцій громадянського суспільства у вирішенні проблем соціальної 

адаптації колишніх засуджених. 

Сума: $ 8 340  

Організація: Дніпропетровське обласне громадське об'єднання спеціалістів 

соціальної роботи "Нове покоління", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Зимівець Наталія Володимирівна. 

Зміст проекту: Реалізація комплексної програми соціально-психологічної та 

правової допомоги підліткам у слідчому ізоляторі. Проведення тематичних 

просвітницьких заходів шляхом залучення до роботи соціальних служб для 

молоді та громадських організацій. 

Сума: $ 7 505  

Організація: Торезька організація Донецької обласної ліги ділових і 

професійних жінок, м. Торез. 

Керівник проекту: Белюкіна Наталя Василівна. 

Зміст проекту: Розробка та реалізація програми комплексної підготовки 

засуджених до звільнення. Здійснення соціального супроводу колишніх 



засуджених з метою їхньої інтеграції до суспільства. 

Сума: $ 7 310  

Організація: Благодійна організація "Чернігівський жіночий правозахисний 

центр", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Лепеха Алла Григорівна. 

Зміст проекту: Створення у м. Чернігів центру соціальної адаптації осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі. Надання колишнім засудженим 

консультативної правової, психологічної та соціальної допомоги, сприяння у 

вирішенні питань працевлаштування. 

Сума: $ 7 862  

Організація: Військово-патріотичне об'єднання "Каскад", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Тищенко Галина Василівна. 

Зміст проекту: Проведення тренінгів з психологічної підготовки персоналу 

жіночої колонії. Надання засудженим-жінкам, які готуються до звільнення, 

правової, психологічної, медико-наркологічної, консультативної допомоги. 

Сума: $ 4 605  

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 Академії внутрішніх справ до 

дослідження проблем дотримання правоохоронними органами прав затриманих 

і ув'язнених осіб. Видання збірки наукових праць з цих проблем та її 

поширення. 

Сума: $ 2 400  

Організація: Львівська міська громадська організація "Центр духовної і 

психологічної підтримки та взаємодопомоги на засадах християнської моралі 

"Дорога", м. Львів. 

Керівник проекту: Рибій Роман Григорович. 

Зміст проекту: Створення та організація діяльності центру ресоціалізації осіб, 

звільнених з місць ув'язнення у Львівському регіоні. Правове та психологічне 

консультування клієнтів центру, їх професійне навчання, проведення 

соціотерапевтичної та наркологічної роботи з наркозалежними особами. 

Сума: $ 8 431  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Гагаркін Микола Іванович. 

Зміст проекту: Започаткування діяльності інформаційного центру із 

запровадження ефективних міжнародних стратегій та програм з профілактики 

наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань в пенітенціарній 



системі України. Проведення інормаційно-методичних семінарів з 

неурядовими організаціями для вироблення спільних програм. 

Сума: $ 11 760  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Жіночий консорціум 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Безпальча Руслана Федорівна. 

Зміст проекту: Підготовка команди тренерів для проведення тренінгів з 

ув'язненими жінками. Створення мережі громадських організацій, що 

надаватимуть підтримку засудженим-жінкам та звільненим особам. 

Сума: $ 12 350  

Організація: Холодногірська виправна колонія №18, м. Харків. 

Керівник проекту: Ткаченко Іван Сергійович. 

Зміст проекту: Створення в установі виконання покарань замкненої системи 

телебачення з міністудією для підвищення інформованості засуджених. 

Підготовка та демонстрація тематичних відеофільмів для засуджених. 

Сума: $ 5 465  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Демчук Інна Петрівна. 

Зміст проекту: Створення у співпраці з Державним департаментом України з 

питань виконання покарань інформаційної бази національних та міжнародних 

правових актів із забезпечення прав ув'язнених осіб. 

Сума: $ 7 600  

Організація: Державний департамент України з питань виконання покарань, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Войцехівський Микола Іванович. 

Зміст проекту: Проведення конкурсу на найкращий літературний твір серед 

засуджених України. Підготовка, видання та презентація збірки творів 

переможців конкурсу. 

Сума: $ 6 583  

Організація: Міжнародне товариство прав людини — Українська секція, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сухоруков Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Розробка шляхів та форм співпраці установ пенітенціарної 

системи з громадськими організаціями. 

Сума: $ 5 770  

Організація: Благодійна організація "Чернігівський жіночий правозахисний 

центр", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Бадира Валентина Андріївна. 

Зміст проекту: Навчання персоналу слідчого ізолятора шляхам практичного 



застосування міжнародних стандартів поводження із в'язнями у пенітенціарній 

діяльності. Надання спільно з обласним центром соціальних служб для молоді 

правової та соціально-психологічної консультативної допомоги особам, яких 

утримують у слідчих ізоляторах. 

Сума: $ 7 986  

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

Керівник проекту: Агафонов Володимир Петрович. 

Зміст проекту: Створення професійно-орієнтованих кабінетів за фаховими 

спеціальностями, які будуть здобувати засуджені особи. Розробка методичних 

рекомендацій з питань організації та проведення професійно-технічного 

навчання засуджених для їх впровадження в діяльність інших пенітенціарних 

установ. 

Сума: $ 8 288  

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

Керівник проекту: Котик Зінон Дмитрович. 

Зміст проекту: Проведення в шести установах виконання покарань Львівської 

області фестивалю самодіяльної творчості та конкурсу творчих робіт 

засуджених. Видання книги "Творчість за гратами". Проведення семінару 

"Діяльність громадських організацій регіону в галузі підтримки пенітенціарної 

реформи". 

Сума: $ 4 857  

Організація: Запорізька міська громадська правозахисна жіноча організація, 

м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Кудлай Зінаїда Андріївна. 

Зміст проекту: Організація конкурсу художньо-прикладної творчості 

неповнолітніх, видання ілюстрованого буклету кращих художніх творів 

засуджених. 

Сума: $ 8 151  

Організація: Запорізький юридичний інститут МВС України, м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Алфьоров Сергій Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародного семінару-тренінгу "Морально-

етичні аспекти в діяльності керівників міліції та кримінально-виконавчої 

системи". Розробка етичних стандартів підготовки керівників правоохоронних 

органів до виконання своїх професійних обов'язків. 

Сума: $ 7 500  

Організація: Благодійний фонд "Християнський дитячий фонд", м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєва Ірина Дмитрівна. 

Зміст проекту: Проведення навчального курсу з підвищення професійного 

рівня керівників виховних колоній для неповнолітніх засуджених стосовно 

форм та методів соціальної роботи. Проведення тренінгу щодо застосування 



інноваційних соціально-педагогічних технологій. 

Сума: $ 7 800  

Організація: Всеукраїнський комітет захисту дітей, м. Київ. 

Керівник проекту: Павлова Євгенія Борисівна. 

Зміст проекту: Імплементація європейських стандартів ювенальної юстиції у 

законодавство України. Створення двох модельних ювенальних судів. 

Розробка навчальних методик тренінгу для суддів та проведення їхньої 

спеціальної підготовки з впровадження результатів до судової практики. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива", м. Київ. 

Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу застосування судами України 

громадських робіт як виду кримінального покарання. Проведення регіональних 

семінарів для суддів, кримінально-виконавчих інспекцій та місцевих 

адміністрацій з питання розширення сфери застосування альтернативних видів 

покарань. 

Сума: $ 5 409  

Організація: Благодійний фонд "Християнський дитячий фонд", м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєва Ірина Дмитрівна. 

Зміст проекту: Розробка та видання тренінгового модулю з навчання 

працівників кримінально-виконавчої інспекції формам та методам соціальної 

роботи з неповнолітніми злочинцями. Проведення тренігів та круглого столу 

для впровадження соціально-педагогічних новацій у роботу з неповнолітніми, 

засудженими до альтернативних видів покарань. 

Сума: $ 5 150  

Організація: Луганська обласна група медіації, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Тищенко Галина Василівна. 

Зміст проекту: Підготовка для районних судів соціальної інформації про 

підсудних осіб з метою винесення вироку, адекватного вчиненому злочину. 

Розробка методик реституційного правосуддя та досудової медіації, поширення 

їх серед суддів регіону. Проведення чотирьох навчальних семінарів для суддів 

з питань ювенальної юстиції та альтернативних видів покарань. 

Сума: $ 4 551  

Організація: Дніпропетровське відділення Всеукраїнського комітету захисту 

дітей, м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Авельцева Тетяна Павлівна. 

Зміст проекту: Розробка та відпрацювання на двох експериментальних 

майданчиках технології примирення потерпілого та звинувачуваного 

(підсудного) із залученням соціальних працівників. Використання досвіду 

відновлювальних (реституційних) процедур у зарубіжних країнах та 

впровадження їх до чинної системи кримінального правосуддя як елемента 



ювенальної юстиції. 

Сума: $ 5 093  

Організація: Державний департамент України з питань виконання покарань, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кочерган Петро Васильович. 

Зміст проекту: Проведення у м. Києві експерименту із запровадження 

практики досудової підготовки працівниками кримінально-виконавчої 

інспекції соціальної характеристики підсудної особи як передумови винесення 

злочинцю альтернативного покарання. Підготовка методичних рекомендацій з 

цього питання та проведення навчання працівників інспекції. 

Сума: $ 5 034  

Організація: Громадська організація "Мелітопольський освітньо-

інформаційний центр прав людини "Захист", м. Мелітополь. 

Керівник проекту: Ільєнко Тетяна Володимирівна. 

Зміст проекту: Залучення громадських організацій регіону до надання 

допомоги кримінально-виконавчій інспекції у здійсненні соціальної 

реабілітації осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. 

Організація циклу тренінгових занять з персоналом інспекції. 

Сума: $ 6 680  

Організація: Міжнародний фонд "Центр суддівських студій", м. Київ. 

Керівник проекту: Верещінська Наталія Олексіївна. 

Зміст проекту: Відпрацювання на базі двох місцевих суддів та кримінально-

виконавчих інспекцій елементів пробації шляхом досудового дослідження 

особистості підсудного для застосування адекватного покарання. Розробка 

методичних рекомендацій для працівників інспекцій. Підготовка пропозицій 

стосовно шляхів введення інституту пробації в Україні. 

Сума: $ 9 238  

Організація: Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності, м. Київ. 

Керівник проекту: Стецков Олександр Валентинович. 

Зміст проекту: Розробка механізму соціально-психологічного супроводу осіб, 

звільнених з терміном випробування. Реалізація програм індивідуальної 

психологічної реабілітації наркозалежних осіб, які відбувають альтернативні 

покарання. Навчання працівників кримінально-виконавчої інспекції 

особливостям соціальної роботи з цією категорією засуджених осіб. 

Сума: $ 5 012  

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна. 

Зміст проекту: Проведення семінарів-тренінгів з питань соціально-

психологічної роботи із засудженими-підлітками для працівників кримінально-

виконавчої інспекції, центрів соціальних служб для молоді та служб у справах 

неповнолітніх. Підготовка та видання інформаційного буклету для 



неповнолітніх, засуджених до альтернативних видів покарань. 

Сума: $ 5 801  

Організація: Державний департамент України з питань виконання покарань, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Войцехівський Микола Іванович. 

Зміст проекту: Обговорення підготовчих питань щодо імплементації нового 

Кримінально-виконавчого кодексу. Створення робочих груп та розробка 

необхідних постанов уряду та відомчих документів для здійснення подальшої 

пенітенціарної реформи. Підготовка та видання науково-практичного 

коментаря Кримінально-виконавчого кодексу. Проведення круглого столу та 

тренінгу щодо шляхів реалізації новацій Кодексу. 

Сума: $ 14 960  

Організація: Державний департамент України з питань виконання покарань, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кочерган Петро Васильович. 

Зміст проекту: Створення моделі соціально-психологічної роботи з 

неповнолітніми, засудженими до альтернативних видів покарань. 

Ознайомлення громадськості з результатами експерименту та поширення 

досвіду роботи на інші регіони України. 

Сума: $ 9 120  

Організація: Державний департамент України з питань виконання покарань, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Кочерган Петро Васильович. 

Зміст проекту: Проведення спільно з місцевими та апеляційними судами, 

прокуратурами Автономної Республіки Крим та Одеської області експерименту 

з досудової підготовки кримінально-виконавчою інспекцією соціальної 

характеристики підсудної особи. Розробка методичних рекомендацій для 

працівників інспекції та проведення відповідних тренінгів. Оприлюднення та 

поширення досвіду роботи і взаємодії з судами як аргументу для створення 

служби пробації в Україні. 

Сума: $ 10 330  

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

Керівник проекту: Гайдук Ніна Михайлівна. 

Зміст проекту: Переклад, наукове редагування та видання книги "Вступ до 

служби пробації". Поширення накладу серед працівників суду, прокуратури, 

органів виконання покарань, науковців, вищих навчальних закладів, які 

готують професійних суддів та пенітенціарний персонал. 

Сума: $ 4 050  

Організація: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 

Академії правових наук України, м. Харків. 

Керівник проекту: Борисов Вячеслав Іванович. 



Зміст проекту: Проведення порівняльного аналізу міжнародних стандартів у 

галузі забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, 

національного законодавства і судової практики в частині застосування 

запобіжних заходів у вигляді затримання та взяття під варту. Підготовка аудиту 

(стандарту) для суддів. 

Сума: $ 9 711  

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

Зміст проекту: Моніторинг судової практики щодо застосування затримання 

та взяття підозрюваних осіб під варту. Розробка інструктивних матеріалів для 

суддів задля обмеження практики досудових затримань в Україні. 

Сума: $ 11 230  

 

 

Підтримка і розвиток юридичних клінік 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 60 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,13 % 

Реформа практичної юридичної освіти та правовий захист соціально вразливих 

верств населення становлять одну з основних цілей програми.Це завдання 

програма виконує через підтримку та розвиток мережі "юридичних клінік" 

України, а також через розробку механізмів їхнього самозабезпечення, 

функціонування й індивідуального розвитку. Одним з найважливіших 

позитивних зрушень в цій сфері діяльності програми стало створення Асоціації 

"юридичних клінік" України, що значно підсилить їхні позиції та підготує до 

поступового переходу на самозабезпечення. Позитивним наслідком розвитку 

програми стали зміни у поглядах та підходах до реформи юридичної освіти з 

боку Міністерства освіти та науки України, Міністерства юстиції України та 

адміністрацій вищих навчальних закладів, які починають усвідомлювати 

цінність мережі "Юридичних клінік" й створювати передумови для 

формування підвалин їхньої підтримки. 

До розбудови мережі "юридичних клінік" долучились не тільки навчальні 

заклади, але й громадські організації. Програма для розвитку даного 

компоненту також залучила кошти та інформаційно-технічні ресурси інших 

донорів, що працюють в Україні: Представництва Американської асоціації 

юристів в Україні, Бюра співробітництва Посольства Швейцарії, Відділу 

Демократичних ґрантів Посольства США в Україні тощо. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 5 485 

Одеська обл. 1 $ 5 692 

Сумська обл. 1 $ 5 354 

Чернівецька обл. 1 $ 6 212 

Всеукраїнські проекти 6 $ 37 257 

Разом: 10 $ 60 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Створення Асоціації "юридичних клінік" України з метою 

здійснення інформаційно-аналітичної роботи та розробки стратегії розвитку 

руху "юридичних клінік" в Україні. Підтримка й розвиток веб-сайту 

"юридичних клінік" України, підтримка "юридичних клінік" інформаційно-

аналітичними матеріалами та матеріалами з інституційного розвитку. 

Сума: $ 8 615  

Організація: Київський інститут внутрішніх справ, м. Київ. 

Керівник проекту: Стаднік Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Розробка та обгрунтування конкретних пропозицій щодо 

типової концепції розвитку організаційної структури "юридичних клінік" в 

Україні. 

Сума: $ 6 317  

Організація: Фонд "Правова просвіта", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Удод Микола Васильович. 

Зміст проекту: Сприяння розвитку мережі "юридичних клінік" України, 

підвищення ролі та професійного рівня їхньої діяльності шляхом розробки 

стандартів "юридичних клінік", а також програм вдосконалення та 

регламентування їхньої діяльності. 

Сума: $ 5 485  

Організація: Асоціація студентів-правників та молодих юристів "Вестед", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцький Володимир В'ячеславович. 

Зміст проекту: Підтримка низки заходів з розробки модельного забезпечення 

роботи "юридичних клінік" в Україні, продовження роботи над створенням 

механізмів самофінансування, узагальнення методико-практичної бібліотеки 

для "юридичних клінік" України. 

Сума: $ 5 078  



Організація: Сумська обласна організація журналістів, м. Суми. 

Керівник проекту: Завальна Жанна Вікторівна. 

Зміст проекту: Підтримка практичної роботи "юридичної клініки" в м. Суми, а 

також низки заходів з удосконалення й підвищення стійкості її діяльності. 

Сума: $ 5 354  

Організація: Волинська обласна організація спілки юристів України, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Єлов Віталій Андрійович. 

Зміст проекту: Поширення діяльності "юридичної клініки" "Ad astra" на 

сільську місцевість Волинської області. 

Сума: $ 5 212  

Організація: Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців і 

підприємств малого бізнесу, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Кухарчук Ігор Юрійович. 

Зміст проекту: Розробка при Чернівецькому державному університеті типових 

навчальних програм для "юридичних клінік" і поширення їх в інших регіонах, а 

також реалізація програми "Практичне право" у школах. 

Сума: $ 6 212  

Організація: Південноукраїнський центр молодих юристів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Погрібний Сергій Олексійович. 

Зміст проекту: Розробка типової навчальної програми з теоретичних аспектів 

діяльності "юридичних клінік" та її інтеграція до програм вищих навчальних 

закладів України. 

Сума: $ 5 692  

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

Керівник проекту: Рафальська Інна Владиславівна. 

Зміст проекту: Модельна розробка взаємодії "юридичних клінік", установ та 

організацій держави. Створення аналітичної групи на базі Київської міської 

колегії адвокатів та "юридичної клініки" Академії муніципального управління 

із залученням юристів-практиків, адвокатського корпусу, науковців. 

Сума: $ 6 295  

Організація: Громадська організація "Кримська республіканська група 

медіації", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Суровська Лариса Іванівна. 

Зміст проекту: Розробка та апробація навчального курсу з принципів 

діяльності "юридичних клінік" у співпраці з державними та громадськими 

організаціями Автономної Республіки Крим. 

Сума: $ 5 740  

 

 



Засоби масової інформації 

Кількість проектів: 48  

Сума: $ 868 096 

Частка у загальній сумі грантів: 16,33 % 

Програма Міжнародного фонду "Відродження" "Засоби масової інформації", яка діє з 

1993 року, спрямована на підтримку утвердження та реалізації принципів свободи 

слова та висловлювань, становлення та розвитку незалежних і професійних ЗМІ в 

Україні. У 1993–94 роках завдяки діяльності програми в Україні розвинулись перші 

недержавні засоби масової інформації та інформаційні агенції. У 2001–2002 роках, 

згідно зі Стратегією МФВ "Медіа та вибори", програма підтримала ініціативи НУО з 

проведення неупередженої інформаційної кампанії напередодні виборів до Верховної 

Ради. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 2 $ 36 093 

Донецька обл. 1 $ 19 183 

Житомирська обл. 1 $ 7 000 

Запорізька обл. 2 $ 12 652 

Кіровоградська обл. 1 $ 1 500 

Львівська обл. 2 $ 5 850 

Одеська обл. 1 $ 13 800 

Полтавська обл. 2 $ 18 746 

Чернігівська обл. 2 $ 18 575 

Всеукраїнські проекти 34 $ 734 697 

Разом: 48 $ 868 096 

 

 

Розвиток інформаційного мовлення та 

підтримка діяльності Інтернет-ЗМІ в 

Україні 

Кількість проектів: 11  

Сума: $ 385 119 

Частка у загальній сумі грантів: 7,25 % 



У 2003 році програма підтримала проект "Громадського радіо" як 

альтернативного джерела неупередженої інформації, який продовжив розвиток 

нового для українського радіопростору формату інформаційного мовлення. Він 

полягає у пріоритеті швидких / оперативних новин, аналітичних програм та 

залученні експертів до обговорень, а також інтерактивному контакті зі 

слухачами. Другий важливий компонент формату — освітні радіопрограми (як 

у формі дискусій у студії, так і у вигляді тематичних програм). "Громадське 

радіо" перейшло до вироблення спільної програми співпраці з регіональними 

мовниками. Іншим проектом у сфері радіомовлення стала подальша підтримка 

радіомовної служби "Панорама", що виробляє новини та інформаційні 

програми для безкоштовного розповсюдження через мережу Інтернет серед 

недержавних регіональних радіостанцій України. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 19 183 

Всеукраїнські проекти 10 $ 365 936 

Разом: 11 $ 385 119 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародна громадська організація "Інтерньюз–Україна", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Квурт Костянтин Семенович. 

Зміст проекту: Видання англійською мовою сайту "Телекритика" з метою 

розширення можливостей отримувати інформацію про ситуацію у сфері медіа в 

Україні для користувачів мережі Інтернет. 

Сума: $ 8 700  

Організація: Громадська організація "Розмай", м. Київ. 

Керівник проекту: Маковій Вероніка Іларіонівна. 

Зміст проекту: Підтримка інформаційної радіослужби “Панорама новин”: 

поширення в Україні соціально орієнтованої інформації, спрямованої на захист 

громадянами своїх інтересів. Розширення кількості радіостанцій, що 

транслюють програми радіослужби, виробництво нових проектів у форматі 

прямого ефіру. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Громадська організація "Розмай", м. Київ. 

Керівник проекту: Маковій Вероніка Іларіонівна. 

Зміст проекту: Підтримка роботи інформаційної радіослужби “Панорама 

новин”, розповсюдження її інформаційних програм серед недержавних 



регіональних радіо-станцій. Виробництво низки програм у форматі ток-шоу та 

проведення журналістських розслідувань. 

Сума: $ 76 520  

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

Керівник проекту: Вибрановський Роман Богданович. 

Зміст проекту: Підтримка розширення мережі регіональних партнерів 

"Громадського радіо". 

Сума: $ 48 750  

Організація: Громадська організація "Суспільно-аналітичний рух "Група 

громадян", м. Київ. 

Керівник проекту: Миронов Олексій Євгенович. 

Зміст проекту: Підтримка протягом шести місяців діяльності незалежного 

інтернет-видання www.obkom.net.ua як джерела об’єктивної інформації про 

суспільно-політичні та економічні процеси в Україні. 

Сума: $ 13 102  

Організація: Громадська організація "Українська правда", м. Київ. 

Керівник проекту: Лещенко Сергій Анатолійович. 

Зміст проекту: Розширення можливостей для функціонування незалежного 

Інтернет-видання "Українська правда". 

Сума: $ 19 940  

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

Керівник проекту: Кузьмов Тарас Олександрович. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка діяльності "Громадського радіо". 

Сума: $ 115 054  

Організація: Громадська організація "Центр досліджень соціальних 

перспектив Донбасу", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Петешов Сергій Анатолійович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності інформаційно-аналітичного видання 

ostro.org., що вміщує стрічку новин, аналітичні публікації, присвячені 

моніторингу дій влади, соціальному становищу в Донецькому регіоні. 

Сума: $ 19 183  

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, м. Київ. 

Керівник проекту: Сушко Олександр Валерійович. 

Зміст проекту: Створення інформаційного порталу "ЄвроатлантикаUA", 

присвяченого європейській інтеграції України. 

Сума: $ 14 870  

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

Керівник проекту: Нестеряк Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування членів Національної Ради України з 



питань телебачення та радіомовлення у Європейському інституті медіа, 

Німеччина, м. Дюссельдорф. 

Сума: $ 19 000  

Організація: Громадська організація "Розмай", м. Київ. 

Керівник проекту: Маковій Вероніка Іларіонівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності інформаційної радіослужби "Панорама 

новин", розширення її мовлення та збільшення кількості її регіональних 

партнерів. 

Сума: $ 40 000  

 

 

Становлення та розвиток професійних 

асоціацій, об’єднань працівників ЗМІ, 

підвищення професійного рівня 

журналістів 

Кількість проектів: 13  

Сума: $ 150 924 

Частка у загальній сумі грантів: 2,84 % 

Пріоритетними для розвитку цього напряму діяльності програми ЗМІ були: 

o підтримка журналістських і медіа-асоціацій, що сприяють професійному 

згуртуванню журналістів для формулювання основних потреб 

середовища, зокрема у запровадженні системи дієвих механізмів 

саморегуляції журналістських середовищ;  

o вироблення ефективних механізмів залучення медійних асоціацій і 

спілок до процесу прийняття рішень владними органами. 

2003 року програма надала юридичну, методологічну й організаційну 

підтримку першому етапу становлення й леґітимізації Київської незалежної 

медіа-профспілки. Програма також працювала з представниками 

загальноукраїнських професійних асоціацій ЗМІ та журналістів. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 23 104 

Житомирська обл. 1 $ 7 000 



Запорізька обл. 1 $ 11 410 

Одеська обл. 1 $ 13 800 

Полтавська обл. 1 $ 3 746 

Чернігівська обл. 1 $ 8 925 

Всеукраїнські проекти 7 $ 82 939 

Разом: 13 $ 150 924 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Молодецька Лідія Олександрівна. 

Зміст проекту: Ознайомлення українських фахівців у галузі ЗМІ з діяльністю 

Центру медіа-тренінгів, м. Прага, запозичення зарубіжного досвіду 

менеджменту. 

Сума: $ 1 273  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєв Леонід Степанович. 

Зміст проекту: Підтримка участі української неофіційної делегації у роботі 

Парламентської Асамблеї Ради Європи. Донесення до європейських інституцій 

інформації стосовно стану свободи слова в Україні. 

Сума: $ 14 940  

Організація: Громадська організація "Інформаційний прес-центр", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності інформаційного прес-центру у м. 

Сімферополі: надання журналістам, працівникам ЗМІ та громадським 

організаціям безкоштовного доступу до мережі Інтернет й інформаційно-

бібліотечних ресурсів. Видання та розповсюдження бюлетеня з питань 

професійної діяльності ЗМІ. 

Сума: $ 23 104  

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

Зміст проекту: Інституційна підтримка Київської незалежної медіа-

профспілки. 

Сума: $ 7 187  

Організація: Незалежна профспілка журналістів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Аксанюк Михайло Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Одеської незалежної медіа-профспілки. 

Організація юридичного захисту журналістів у судах, створення правового 

консультаційного центру "Медіа-право". 

Сума: $ 13 800  



Організація: Професійна спілка працівників мас-медіа м. Чернігова, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Чайка Ігор Владиславович. 

Зміст проекту: Проведення семінарів з питань утворення профспілок, 

правових аспектів профспілкової діяльності для працівників мас-медіа м. 

Чернігова та Чернігівської області. 

Сума: $ 8 925  

Організація: Асоціація професійних журналістів та рекламістів, м. Житомир. 

Керівник проекту: Булатова Світлана Леонідівна. 

Зміст проекту: Проведення інформаційної кампанії щодо організації медіа-

профспілок серед журналістів та ЗМІ Житомирської області. Підготовка 

профспілкових лідерів, забезпечення їх інформаційно-методичними 

матеріалами щодо створення первинних профспілкових осередків у колективах 

ЗМІ. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Громадська організація "За права кожного", м. Кременчук. 

Керівник проекту: Животовський Кирило Олегович. 

Зміст проекту: Підготовка та створення профспілкової організації журналістів 

у м. Кременчук Полтавської обл., проведення семінарів та круглих столів з 

питань організації профспілкового руху. 

Сума: $ 3 746  

Організація: Київська незалежна медіа-профспілка України, м. Київ. 

Керівник проекту: Гузь Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Налагодження роботи Київської незалежної медіа-профспілки 

як моделі для регіональних осередків, проведення тренінгів для представників 

регіональних відділень, підготовка і проведення установчого з’їзду 

Всеукраїнської медіа-профспілки. 

Сума: $ 38 370  

Організація: Громадська організація "Українська медіа спілка", м. Київ. 

Керівник проекту: Дашко Андрій Борисович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представників партнерських організацій 

телерадіомовників з країн Центральної та Східної Європи у конференції 

"Вироблення та апробація механізмів коаліційної діяльності асоціацій 

телерадіомовників", м. Київ, 30 вересня – 1 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 6 816  

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

Керівник проекту: Вейсберг Михайло Леонідович. 

Зміст проекту: Створення ресурсного центру для журналістів в Українській 

асоціації видавців періодичної преси та заснування Пресового громадського 

центру. 

Сума: $ 12 303  



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

Керівник проекту: Молодецька Лідія Олександрівна. 

Зміст проекту: Надання консультаційної підтримки Українській асоціації 

видавців періодичної преси у розробці стратегічного плану її діяльності. 

Сума: $ 2 050  

Організація: Професійна спілка "Запорізька незалежна медіа-профспілка", 

м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Воротілов Олександр Михайлович. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка діяльності Запорізької незалежної 

медіа-профспілки. 

Сума: $ 11 410  

 

 

Реформування медіа-законодавства, 

створення законодавчих гарантій свободи 

слова та права на інформацію 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 72 775 

Частка у загальній сумі грантів: 1,37 % 

Одними з найважливіших елементів діяльності програми ЗМІ 2003 року були: 

o розробка і прийняття обґрунтованих законодавчих рішень у сфері 

діяльності ЗМІ;  

o інформаційний супровід діяльності з розробки і впровадження 

законодавчих ініціатив у сфері медіа;  

o проведення кампаній з формування думки міжнародних інституцій, 

організацій, політиків щодо поточної ситуації у сфері свободи слова та 

діяльності ЗМІ в Україні, перспектив і напрямів її розвитку. 

Програма надала експертну підтримку Комітетові Верховної Ради з питань 

свободи слова та інформації у здійсненні фахового юридичного аналізу 

законопроектів, що перебувають на розгляді у Комітеті, у розробці нових 

законопроектів щодо покращення стану реалізації принципів свободи слова, 

доступу до інформації, загального реформування українського медійного 

законодавства, а також у супроводі законопроектів під час їх проходження у 

Верховній Раді України. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 3 $ 72 775 

Разом: 3 $ 72 775 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Молодецька Лідія Олександрівна. 

Зміст проекту: Залучення іноземних експертів для консультацій з розробки 

проекту Закону про роздержавлення друкованих ЗМІ. 

Сума: $ 760  

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

Зміст проекту: Підтримка процесів розробки і прийняття обґрунтованих 

законодавчих рішень у сфері діяльності ЗМІ, реалізації принципів свободи 

слова та доступу до інформації в Україні. Створення умов для проведення 

кампаній з формування думки міжнародних інституцій, організацій, політиків 

щодо поточної ситуації у сфері свободи слова та діяльності ЗМІ в Україні. 

Сума: $ 48 015  

Організація: Громадська організація "Українська медіа спілка", м. Київ. 

Керівник проекту: Дашко Андрій Борисович. 

Зміст проекту: Проведення у регіонах України громадських обговорень 

законопроектів у сфері електронних ЗМІ із залученням народних депутатів 

України — членів профільного комітету Верховної Ради, членів Національної 

Ради України з питань телебачення і радіомовлення, медіа-експертів, 

представників громадських організацій, менеджерів та журналістів 

електронних ЗМІ. 

Сума: $ 24 000  

 

 

Підтримка стажувань, участі у 

міжнародних конференціях, забезпечення 

висвітлення важливих закордонних подій 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 34 545 

Частка у загальній сумі грантів: 0,65 % 



Цей напрямок діяльності програми надав можливість журналістам з 

незалежних видань брати участь у висвітленні важливих міжнародних подій, 

здобувати професійний досвід під час стажування у зарубіжних ЗМІ. Важливим 

його компонентом стало ознайомлення українських журналістів та 

представників медійних профспілок зі світовими принципами правового 

захисту журналістів, механізмом ухвалення резолюцій та рекомендацій Радою 

Європи під час роботи чергових сесій ПАРЄ. Серед реалізованих у 2003 році 

проектів за даним напрямком варто відзначити висвітлення саміту президентів 

країн Центральної та Східної Європи у м. Зальцбург, участь експертів у роботі 

Всесвітнього форуму видавців періодичної преси у м. Дублін, участь 

українських журналістів та експертів у форумі лідерів НДО і ЗМІ країн 

Центральної і Східної Європи "Розширення Європейського Союзу. Перший чи 

останній етап інтеграції?". 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Запорізька обл. 1 $ 1 242 

Кіровоградська обл. 1 $ 1 500 

Львівська обл. 2 $ 5 850 

Всеукраїнські проекти 6 $ 25 953 

Разом: 10 $ 34 545 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Музика Людмила Борисівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі Л. Музики у стажуванні для обміну досвідом 

з організації семінарів, виставок та майстер-класів у сфері політичної 

карикатури, м. Габрово, Болгарія. 

Сума: $ 533  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Лещенко Сергій Анатолійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі групи українських журналістів у висвітленні 

Саміту президентів країн Центральної та Східної Європи, м. Зальцбург, 

Австрія. 

Сума: $ 8 350  

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

Керівник проекту: Гонгадзе Мирослава Володимирівна. 

Зміст проекту: Підтримка презентації дослідження "Виклик для країни: 



політичні еліти, протестний рух та можливості для демократичних змін в 

Україні" на конференції "Культура, безпека та політичний розвиток на 

кордонах Європи: приклад України та Білорусі", м. Лунд, Швеція, 23–24 травня 

2003 року. 

Сума: $ 2 980  

Організація: Львівська міська громадська організація "Товариство 

Універсуму", м. Львів. 

Керівник проекту: Романчук Олег Костянтинович. 

Зміст проекту: Підтримка участі головного редактора журналу "Універсум" О. 

Романчука у конференції "Україна: вчора, сьогодні, завтра", м. Урбана-

Шемпейн, США, 16–21 червня 2003 року. 

Сума: $ 1 350  

Організація: Національний університет "Києво-Могилянська Академія", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Квіт Сергій Миронович. 

Зміст проекту: Підтримка організації медіа-секції конференції "Україна: 

вчора, сьогодні, завтра", м. Урбана-Шемпейн, США, 16–21 червня 2003 року. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Громадська організація "Інститут розвитку міста", м. Львів. 

Керівник проекту: Андрейко Роман Богданович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських фахівців у Світовому конгресі 

газетярів, м. Дублін, Ірландія, 8–11 червня 2003 року. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", м. Київ. 

Керівник проекту: Король Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі групи українських журналістів та експертів у 

висвітленні роботи форуму країн Центральної і Східної Європи "Розширення 

Європейського Союзу: перший чи останній етап інтеграції?", Польща, м. 

Криниця, 4–6 вересня 2003 року. 

Сума: $ 2 930  

Організація: Кіровоградська асоціація "Громадські ініціативи", м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Пташкіна Ніна Олексіївна. 

Зміст проекту: Стажування журналіста Олега Пташкіна, м. Кіровоград, на 

телеканалі НТВ, м. Москва, Російська Федерація. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", м. Київ. 

Керівник проекту: Яковець Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка участі групи українських журналістів та експертів у 

зустрічі "Україна на шляху до національної державності — круглий стіл IV: 



перехід України до розвиненої ринкової економіки", м. Вашінгтон, США. 

Сума: $ 5 160  

Організація: Громадська організація "Інформаційний прес-центр", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Горячова Тетяна Геннадіївна. 

Зміст проекту: Підтримка стажування Тетяни Горячової, головного редактора 

газети "Бердянськ діловий", Запорізька область, в газеті Omaha World Herald, м. 

Омаха, США. 

Сума: $ 1 242  

 

 

Громадський моніторинг стану свободи 

слова та права на інформацію, захист 

прав журналістів та ЗМІ 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 197 864 

Частка у загальній сумі грантів: 3,72 % 

Підвищення рівня обізнаності суспільства з реальним станом свободи слова в 

Україні — одне з принципових завдань програми "Засоби масової інформації", 

яке вона виконує шляхом підтримки проектів, які мають на меті здійснити 

системний моніторинг дотримання норм свободи слова в Україні. Наприклад, 

за підтримки програми, було проведено моніторинг новинних програм 

провідних українських ЗМІ з оприлюдненням аналітичних даних про рівень 

представленості й збалансованості висвітлення різних суспільно-політичних 

подій у новинах. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 12 989 

Полтавська обл. 1 $ 15 000 

Чернігівська обл. 1 $ 9 650 

Всеукраїнські проекти 4 $ 160 225 

Разом: 7 $ 197 864 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Лугова Катерина Ігорівна. 

Зміст проекту: Створення Центру правової допомоги журналістам “Юристи 

для журналістів” у м. Чернігові. Організація інтерактивної служби правової 

допомоги й експертизи журналістських публікацій, створення Інтернет-порталу 

та видання бюлетеня “Юристи для журналістів”. 

Сума: $ 9 650  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєв Леонід Степанович. 

Зміст проекту: Організація Форуму журналістів України “Правовий 

самозахист” з метою покращення взаємодії між регіональними ЗМІ, 

громадськими організаціями та профільним комітетом Верховної Ради. 

Розповсюдження серед представників ЗМІ практичних рекомендацій щодо 

механізмів захисту ними своїх прав у зв’язку зі змінами інформаційного 

законодавства України. 

Сума: $ 14 782  

Організація: Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Притула Володимир Євгенович. 

Зміст проекту: Надання правової, інформаційної, методичної та організаційної 

допомоги професійним організаціям працівників ЗМІ в регіонах Криму. 

Створення мережі професійних об’єднань працівників ЗМІ та неурядових 

організацій Криму на захист свободи слова, преси і прав журналістів. 

Сума: $ 12 989  

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

Керівник проекту: Кучеренко Людмила Дмитрівна. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу дотримання права на свободу слова та 

ЗМІ в регіоні. Організація спільних заходів партнерських журналістських 

організацій Полтавського регіону. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу новинних програм провідних 

українських ЗМІ, отримання та оприлюднення достовірних даних щодо рівня 

представлення в новинах різних суспільно-політичних подій, підготовка 

аналітичного звіту за результатами досліджень. 

Сума: $ 71 170  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Нілова Наталія Євгенівна. 

Зміст проекту: Здійснення системного моніторингу дотримання норм свободи 



слова в Україні: збір, перевірка, аналіз та оприлюдення фактів тиску на 

журналістів та медіа, надання юридичних консультацій журналістам та ЗМІ, 

організація оперативних журналістських місій для вивчення найрезонансніших 

фактів порушення прав журналістів в Україні. 

Сума: $ 49 100  

Організація: Київська незалежна медіа-профспілка України, м. Київ. 

Керівник проекту: Гузь Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Підтримка організація та проведення Другого Форуму 

українських журналістів "ЗМІ за вибори без цензури та утисків" за участю 

провідних журналістів центральних та регіональних ЗМІ, представників 

органів влади України, міжнародних організацій. 

Сума: $ 25 173  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 26 869 

Частка у загальній сумі грантів: 0,51 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 4 $ 26 869 

Разом: 4 $ 26 869 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Інститут економіко-соціальних проблем "Республіка", м. Київ. 

Керівник проекту: Чемерис Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Презентація та громадське обговорення документального 

фільму "Обличчя протесту", присвяченого подіям акцій протесту 2000–2001 

років "Україна без Кучми", м. Київ. 

Сума: $ 1 000  

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

Керівник проекту: Кривенко Марія Євстахіївна. 

Зміст проекту: Систематизація та збереження спадщини Олександра Кривенка 

— відомого українського журналіста, президента Благодійного фонду 



"Громадське радіо". Укладення бібліографії та антології його творів. 

Сума: $ 7 500  

Організація: Інститут економіко-соціальних проблем "Республіка", м. Київ. 

Керівник проекту: Чемерис Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення презентацій та громадських обговорень фільму 

"Обличчя протесту" за участю журналістів, політиків, громадських діячів у 

Львові, Харкові, Донецьку, Запоріжжі, Одесі. 

Сума: $ 13 890  

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

Керівник проекту: Казаневський Володимир Адольфович. 

Зміст проекту: Проведення Всеукраїнського семінару карикатуристів та 

виставки карикатур "Свобода слова" імені Георгія Гонгадзе. 

Сума: $ 4 479  

 

 

Розвиток інформаційного 

суспільства 

Кількість проектів: 106  

Сума: $ 950 421 

Частка у загальній сумі грантів: 17,88 % 

Міжнародний фонд "Відродження" підтримує формування інформаційної політики, 

розповсюдження знань і комунікативних ресурсів, забезпечення доступу до 

інформації для посилення впливу громадянського суспільства, а також прикладні 

ініціативи у галузі застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Фонд, зокрема, підтримує громадські ініціативи, спрямовані на: 

 створення сприятливого законодавчого середовища й ефективної інституційної 

структури для обігу інформації та розвитку українського сектору ресурсів 

Інтернету, а також на відпрацювання механізмів електронного самоврядування 

з використанням можливостей ІКТ;  

 видання українською мовою найважливіших праць сучасних і класичних 

зарубіжних авторів, що поширюють інформацію про цінності демократичного, 

громадянського суспільства. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон Підтримано Сума 



проектів 

АР Крим 1 $ 7 900 

Вінницька обл. 1 $ 6 000 

Дніпропетровська обл. 1 $ 6 000 

Закарпатська обл. 1 $ 6 900 

Івано-Франківська обл. 1 $ 7 900 

Кіровоградська обл. 1 $ 7 200 

Луганська обл. 1 $ 7 900 

м. Київ 7 $ 28 915 

Одеська обл. 3 $ 22 400 

Рівненська обл. 1 $ 7 900 

Херсонська обл. 2 $ 9 400 

Черкаська обл. 1 $ 1 200 

Всеукраїнські проекти 85 $ 830 806 

Разом: 106 $ 950 421 

 

 

Інформаційна програма 

Кількість проектів: 22  

Сума: $ 570 092 

Частка у загальній сумі грантів: 10,73 % 

Програма допомагає встановленню публічного відкритого діалогу між 

представниками уряду, неурядових організацій та бізнесу з метою підвищення 

ефективності інформаційної взаємодії між органами державної влади, 

інституціями громадянського суспільства, приватним сектором, а також сприяє 

поширенню вільного доступу до інформації через запровадження та 

використання нових інформаційно-комунікаційних технологій. 

Пріоритети програми 2003 року: інформаційна політика, консолідація зусиль 

НУО у сфері ІКТ, сприяння підготовці та представленню України на 

Всесвітньому Самміті з питань Інформаційного Суспільства; застосування ІКТ 

і доступ до інформації. 

За ініціативи програми утворено Форум недержавних організацій 

телекомунікаційної сфери та ІКТ, учасники якого — провідні і найвпливовіші 

недержавні організації в телекомунікаційному секторі України — підписали 

спільний Меморандум й ухвалили регламент дій. 

Програмою продовжено підтримку Порталу "Громадський простір" 

[http://www.civicua.org] — потужного інформаційно-технологічного Інтернет-



ресурсу, завданням якого є надання спільної платформи й інструментів для 

взаємодії та спілкування учасників третього сектора України. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 7 900 

Вінницька обл. 1 $ 6 000 

Дніпропетровська обл. 1 $ 6 000 

Закарпатська обл. 1 $ 6 900 

Івано-Франківська обл. 1 $ 7 900 

Кіровоградська обл. 1 $ 7 200 

Луганська обл. 1 $ 7 900 

м. Київ 2 $ 21 900 

Рівненська обл. 1 $ 7 900 

Херсонська обл. 1 $ 7 900 

Всеукраїнські проекти 11 $ 482 592 

Разом: 22 $ 570 092 

 

 

Інформаційна політика 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 63 950 

Частка у загальній сумі грантів: 1,20 % 

За підтримки програми створено концепцію Закону України "Про основи 

державної інформаційної політики", заслухану і схвалену на спільному 

засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти та 

Консультаційної Ради з питань інформатизації при ВР. У межах проекту 

"Національна стратегія розвитку Інформаційного Суспільства в Україні" 

програма сприяла організації роботи Громадської робочої групи 

"Електронна Україна", ініціювала розробку проекту Національної 

стратегії розвитку Інформаційного Суспільства України, винесеного для 

обговорення на Громадському Форумі "Громадський сектор ЗА!" 

(3 грудня 2003 року, Київ) і презентованого під час Всесвітнього Самміту 

з питань інформаційного суспільства (10–12 грудня 2003 року, Женева). 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 



Всеукраїнські проекти 4 $ 63 950 

Разом: 4 $ 63 950 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Інститут інформаційного 

суспільства", м. Київ. 

Керівник проекту: Павловський Ярослав Вікторович. 

Зміст проекту: Проведення конференції "Особливості регуляторної 

політики у сфері ІКТ в Україні" для узагальнення іноземного досвіду та 

вироблення рекомендаційних документів для Уряду та парламенту. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Інформаційне 

суспільство України", м. Київ. 

Керівник проекту: Колодюк Андрій Вікторович. 

Зміст проекту: Створення та підтримка діяльності робочої групи 

"Електронна Україна" з підготовки проекту Національної стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні. Підтримка участі групи 

в роботі Всесвітнього Саміту з питань інформаційного суспільства, м. 

Женева, Швейцарія, 9–12 грудня 2003 року. 

Сума: $ 36 000  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Інформаційне 

суспільство України", м. Київ. 

Керівник проекту: Дробков Євгеній Віктрович. 

Зміст проекту: Проведення відкритого "Громадського форуму" з 

презентацією та обговоренням проекту "Національна стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в Україні", м. Київ, 4 грудня 2003 року. 

Сума: $ 13 550  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Інформаційне 

суспільство України", м. Київ. 

Керівник проекту: Колодюк Андрій Вікторович. 

Зміст проекту: Підтримка громадського обговорення проекту 

"Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства", 

публікація брошури "Україна на шляху до інформаційного суспільства: 

Україна на Всесвітньому Саміті з питань інформаційного суспільства, м. 

Женева, Швейцарія, 10–12 грудня 2003 року. 

Сума: $ 11 900  

 

 



Електронне урядування 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 17 678 

Частка у загальній сумі грантів: 0,33 % 

Підтримано проект організації і проведення міжнародної конференції з е-

урядування "Прозорість та електронне врядування", спеціалізованих 

тренінгів для місцевих спеціалістів, відповідальних за впровадження е-

урядування з метою активізації участі громадян у суспільному житті; 

проведення громадської експертизи і публічного обговорення 

Інформаційного кодексу з метою запровадження прозорості у політичні 

пріоритети, законодавство і проекти з е-урядування. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 17 678 

Разом: 1 $ 17 678 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Молодіжна громадська організація "Прайвесі Юкрейн", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пазюк Андрій Валерійович. 

Зміст проекту: Організація та проведення міжнародної конференції 

"Транспарентність і електронне урядування", видання брошури з 

правових стандартів відкритості та міжнародного досвіду з е-відкритості, 

громадська екпсертиза проекту Інформаційного кодексу. 

Сума: $ 17 678  

 

 

Регіональні інформаційні портали на базі 

публічних бібліотек 

Кількість проектів: 13  

Сума: $ 417 660 

Частка у загальній сумі грантів: 7,86 % 

Ідея та ініціатива Інформаційної програми, втілювані як спільний проект 

програми, Інформаційної програми ІВС(Будапешт), Міністерства 



культури і мистецтв України, низки громадських і міжнародних 

організацій, зокрема, Представництва Європейської Комісії в Україні, 

Центру інформації і документації НАТО у Києві, Представництва 

Світового Банку, Гете Інститут Інтер Націонес у Києві та Міжнародного 

альянсу "Бібліотечні та інформаційні технології — ХХІ сторіччя". Нині 

створено Експертну національну раду проекту, укладено угоди із 

бібліотеками-переможцями підготовчого етапу, проведено закритий 

тендер на постачання технічного обладнання і розробку спеціалізованого 

програмного забезпечення, , організовано і проведено "Травневу школу", 

презентовано перші результати проекту під час X Міжнародної 

конференції "Крим—2003". У вересні і жовтні 2003 за ініціативи та 

підтримки Інформаційної програми ІВС (Будапешт) успішно проведено 

моніторинг проекту. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 7 900 

Вінницька обл. 1 $ 6 000 

Дніпропетровська обл. 1 $ 6 000 

Закарпатська обл. 1 $ 6 900 

Івано-Франківська обл. 1 $ 7 900 

Кіровоградська обл. 1 $ 7 200 

Луганська обл. 1 $ 7 900 

м. Київ 1 $ 7 900 

Рівненська обл. 1 $ 7 900 

Херсонська обл. 1 $ 7 900 

Всеукраїнські проекти 3 $ 344 160 

Разом: 13 $ 417 660 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Національна парламентська бібліотека України, м. Київ. 

Керівник проекту: Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Національної 

парламентської бібліотеки, яка працює над розробкою Київського 

регіонального інформаційного порталу в рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

регіональних публічних бібліотек України". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека 

ім. І. Франка, м. Сімферополь. 



Керівник проекту: Дроздова Людмила Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Кримської 

республіканської універсальної наукової бібліотеки, яка працює над 

розробкою Кримського регіонального інформаційного порталу в рамках 

проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек 

України". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Луганська обласна універсальна бібліотека ім. О.М. 

Горького, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Моісєєва Світлана Анатоліївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Луганської обласної 

універсальної наукової бібліотеки, яка працює над розробкою 

Луганського регіонального інформаційного порталу в рамках проекту 

"Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних 

центрів на базі регіональних публічних бібліотек України". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Івано-Франківська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. І.Франка, м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Мотчук Ніна Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Івано-Франківської 

державної обласної універсальної наукової бібліотеки, яка працює над 

розробкою Івано-Франківського регіонального інформаційного порталу в 

рамках проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек 

України". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Дніпропетровська обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Абраїмова Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Дніпропетровської 

обласної універсальної наукової бібліотеки, яка працює над розробкою 

Дніпропетровського регіонального інформаційного порталу в рамках 

проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек 

України". 

Сума: $ 6 000  

Організація: Закарпатська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Ужгород. 

Керівник проекту: Ковальчук Галина Костянтинівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Закарпатської 



державної обласної універсальної наукової бібліотеки, яка працює над 

розробкою Закарпатського регіонального інформаційного порталу в 

рамках проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек 

України". 

Сума: $ 6 900  

Організація: Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. 

Гончара, м. Херсон. 

Керівник проекту: Коротун Надія Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Херсонської 

обласної універсальної наукової бібліотеки, яка працює над розробкою 

Херсонського регіонального інформаційного порталу в рамках проекту 

"Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних 

центрів на базі регіональних публічних бібліотек України". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського, м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Волохін Олег Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Кіровоградської 

обласної універсальної наукової бібліотеки, яка працює над розробкою 

Кіровоградського регіонального інформаційного порталу в рамках 

проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек 

України". 

Сума: $ 7 200  

Організація: Рівненська державна обласна бібліотека, м. Рівне. 

Керівник проекту: Ярощук Валентина Петрівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Рівненської 

державної обласної бібліотеки, яка працює над розробкою Рівненського 

регіонального інформаційного порталу в рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

регіональних публічних бібліотек України". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

М. Островського, м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Синиця Надія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Хмельницької 

обласної універсальної наукової бібліотеки, яка працює над розробкою 

Хмельницького регіонального інформаційного порталу в рамках проекту 

"Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних 



центрів на базі регіональних публічних бібліотек України". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Закарпатська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Ужгород. 

Керівник проекту: Ковальчук Галина Костянтинівна. 

Зміст проекту: Організація та проведення Травневої школи в рамках 

реалізації проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек 

України". 

Сума: $ 6 700  

Організація: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

К.А. Тімірязєва, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Морозова Наталія Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Вінницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки, яка працює над розробкою 

Вінницького регіонального інформаційного порталу в рамках проекту 

"Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних 

центрів на базі регіональних публічних бібліотек України". 

Сума: $ 6 000  

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

Зміст проекту: Cтворення і підтримка діяльності регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів у 27-ми 

адміністративних одиницях України, фінансування бібліотек (оплата 

Інтернет-каналів, гонорари робочих груп, закупівля та інсталяція 

технічного обладнання і програмного забезпечення в бібліотеках), 

проведення спеціальних семінарів та конференцій для робочих груп. 

Сума: $ 329 560  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 70 804 

Частка у загальній сумі грантів: 1,33 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 1 $ 14 000 



Всеукраїнські проекти 3 $ 56 804 

Разом: 4 $ 70 804 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

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

організація доставки залишків книжок до бібліотек України за 

попередніми каталогами. 

Сума: $ 844  

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

Зміст проекту: Переклад українською мовою та видання підручника 

"Information and Communication Technology. Training of Trainers: 

Computer and Internet Use for Development. Participant Handbook", 

поширення його серед недержавних організацій, тренінгових центрів, 

освітніх закладів та бібліотек. 

Сума: $ 3 500  

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

Зміст проекту: Підтримка розвитку Порталу "Громадський простір" 

[www.civicua.org] як незалежного інтернет-центру суспільної інформації, 

проведення інформаційно-просвітницької кампанії з метою поширення 

громадського впливу інформації та сервісів Порталу. 

Сума: $ 52 460  

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

Зміст проекту: Створення відкритого електронного архіву 

Міжнародного фонду "Відродження" задля надання активній частині 

третього сектора України та світовій громадськості швидкого і 

відкритого доступу до організованої бази накопиченого ним досвіду 

діяльності за весь період його існування. 

Сума: $ 14 000  

 

 

Соціальний капітал і академічні 

публікації 

Кількість проектів: 67  

Сума: $ 239 660 

Частка у загальній сумі грантів: 4,51 % 



Програма діє з 2003 року як наступниця програм "Проект перекладів" і 

"Розвиток електронного видавництва". 

Пріоритети програми: 

o видання українською мовою (уперше) найважливіших праць сучасних і 

класичних зарубіжних авторів, що визначають розвиток гуманітарних і 

суспільних дисциплін, поширюють інформацію про цінності 

демократичного, громадянського суспільства, збагачують словники, 

якими послуговуються громадяни нових демократій;  

o становлення сильної, різноманітної і незалежної видавничої індустрії як 

життєво необхідної інституції громадянського суспільства;  

o розвиток школи академічного перекладу;  

o трансформація академічного й публічного дискурсу в Україні. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 2 $ 2 195 

Всеукраїнські проекти 65 $ 237 465 

Разом: 67 $ 239 660 

 

 

Переклад зарубіжної літератури з гуманітарних та 

суспільних дисциплін 

Кількість проектів: 62  

Сума: $ 221 405 

Частка у загальній сумі грантів: 4,17 % 

Щорічний конкурс провадиться в рамках мережевої програми "Проект 

перекладів" — спільної ініціативи МФВ, Інформаційної програми 

Інституту відкритого суспільства (Будапешт) і фундації "Наступна 

сторінка" (Софія). 1998-2003 року за підтримки програми в Україні 

видано 238 перекладів книжок, ще 220 назв готуються до друку. 

2003 року перевагу мали проекти, що започатковували чи продовжували 

книжкові серії, передбачали полемічні додатки в академічних виданнях 

чи запитання до дискусії у виданнях із розвитку громадянського 

суспільства, а також розміщення розділу перекладу в електронному 

вигляді у режимі відкритого доступу. 



Конкурс провадиться у партнерстві з Гете-Інститутом у Києві, 

Посольством Франції в Україні, Відділом преси, культури та інформації 

Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, Посольством 

Королівства Нідерланди в Україні, Посольством Австрії в Україні, 

Чеським культурним центром в Україні, програмою "Демократична 

освіта" Університету Куїнс (Канада), Фондом "Далекий Схід", Books 

from Lithuania, Fund for Central and East European Book Projects 

(Amsterdam), Fund for the Production and Translation of Dutch Literature 

(Amsterdam). 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 62 $ 221 405 

Разом: 62 $ 221 405 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Badinet E. Paroles d'hommes. 

Сума: $ 3 500  

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

Керівник проекту: Рудь Олена Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Colebatch, H.K. Policy. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Sassen, Saskia, Appiah, 

Kwame Anthony. Globalization and Its Discontents: Essays on the New 

Mobility of People and Money. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Gilligan, James. Preventing 

Violence. (Prospects for Tomorrow). 

Сума: $ 2 000  



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

Керівник проекту: Пархоменко Василь Дмитрович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Beck, Ulrich. Was ist 

Globalisierung: Irrtumer des Globalismus — Antworten auf Globalisierung. 

Сума: $ 2 400  

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Horkheimer M. Zur Kritik der 

instrumentellen Vernunft und Notizen 1949–1969. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: De l'egalite des sexes. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Höffe O. Demokratie im 

Zeitalter der Globalisierung. 

Сума: $ 5 500  

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

Керівник проекту: Рибачук Юрій Анатолійович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kracauer, Siegfried. Theorie 

des Films. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Frankel, Boris. The Post-

Industrial Utopians. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Norgaard O. Economic 

Institutions and Democratic Reform: a Comparative Analysis of Post-

Сommunist Countries. 

Сума: $ 3 800  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 



Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Smith, Anthony. Nations and 

Nationalism in a Global Era. 

Сума: $ 2 900  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Hobsbawm, Eric and Terence 

Ranger, eds. The Invention of Tradition. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Видавництво "Ваклер", м. Київ. 

Керівник проекту: Удовик Сергій Леонідович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Castells, Manuel, Himanen, 

Pekka. The Information Society and the Business Environment: Finnish 

Model. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Видавництво "Ваклер", м. Київ. 

Керівник проекту: Удовик Сергій Леонідович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Cameron, Rondo. A Concise 

Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Видавництво "Ваклер", м. Київ. 

Керівник проекту: Удовик Сергій Леонідович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Castells, Manuel. The Internet 

Galaxy. 

Сума: $ 3 200  

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

Керівник проекту: Олійник Мирослава Ярославівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Hagoort, Giep. Art 

Management. Entrepreneurial Style. 

Сума: $ 3 500  

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

Керівник проекту: Олійник Мирослава Ярославівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Waidacher, Friedrich. 

Handbuch der Allgemeinen Museologie. 

Сума: $ 5 300  

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

Керівник проекту: Олійник Мирослава Ярославівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kaku, Michio. Visions: How 



Science will Revolutionize the 21-st Century. 

Сума: $ 1 250  

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

Керівник проекту: Рудь Олена Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Parsons, Wayne. Public 

Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 

Сума: $ 8 000  

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

Керівник проекту: Рудь Олена Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Perkins, David. Is Literary 

History Possible? 

Сума: $ 2 000  

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

Керівник проекту: Рудь Олена Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Arquilla, John, Ronfeldt, 

David, eds. Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and 

Militancy. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Часопис "Критика", м. Київ. 

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Martin, Terry. Affirmative 

Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. 

Сума: $ 4 500  

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

Керівник проекту: Шаховал Анна Григорівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Cornford, James, Pollock, 

Neil. Putting the University Online: Information, Technology and 

Organizational Сhange. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Громадська організація "Науково-видавниче об'єднання 

"Дух і Літера", м. Київ. 

Керівник проекту: Фінберг Леонід Кушелевич. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Koselleck, Reinhard. 

Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 

Сума: $ 2 945  

Організація: Видавничий дім "Ініціатива", м. Львів. 

Керівник проекту: Плотніков Станіслав Володимирович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Eliade, Mircea. Myths, Rites, 



Symbols. 

Сума: $ 6 000  

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

Керівник проекту: Дахній Андрій Йосипович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Habermas J. Die 

Einbeziehung des Anderen. 1. Aufl. 

Сума: $ 4 000  

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

Керівник проекту: Дахній Андрій Йосипович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Habermas J. Die Postnationale 

Konstellation. 

Сума: $ 2 200  

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

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Beveridge, Fiona, Nott, Sue 

and Stephen, Kylie. Making Women Count. Integrating Gender into Law and 

Policy-Making. 

Сума: $ 3 500  

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

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: De Lauretis, Teresa. 

Technologies of Gender. 

Сума: $ 1 500  

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

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Butler, Judith. Antigona's 

Claim. 

Сума: $ 1 200  

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

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Shachar, Ayelet. Multicultural 

Jurisdictions: Cultural Differences and Women's Rights. 

Сума: $ 2 800  

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

Керівник проекту: Шаховал Анна Григорівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Light, Paul C. Pathway to 

Nonprofit Excellence. 

Сума: $ 2 000  



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

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Schoeber, Peter. Kommunale 

Selbstverwaltung. Die Idee der Modernen Gemeinde. 

Сума: $ 2 500  

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

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Buchanan, James M. The 

Limit of Liberty. Between Anarchy and Leviathan. 

Сума: $ 2 800  

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

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Philosophy of Law. Ed. by 

Joel Feinberg and Hyman Gross. 

Сума: $ 9 000  

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

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Morgenstern O., Neumann J. 

Theory of Games and Economic Behavior. 

Сума: $ 8 500  

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

Керівник проекту: Гемборовська Софія Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Varian, Hal. Intermediate 

Microeconomics: A Modern Approach. 

Сума: $ 6 500  

Організація: Акціонерне товариство "Сумська обласна друкарня", 

м. Суми. 

Керівник проекту: Дрижерук Олена Володимирівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Carbaugh, Robert. 

International Economics. 

Сума: $ 5 650  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Богачов Андрій Леонідович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kripke S. Naming and 

Necessity. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "FetM", м. Київ. 

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Luhmann N. Zweckbegriff 



und Systemrationalitaet. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Український центр духовної культури, м. Київ. 

Керівник проекту: Рибак Валентина Василівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: The Condition of Citizenship. 

ed. by Bart van Steenbergen. 

Сума: $ 1 800  

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

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Hall, Jim. Online Journalism. 

A Critical Primer. 

Сума: $ 3 050  

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

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Held, David, McGrew, 

Anthony. Globalization. / Anti-Globalization. 

Сума: $ 1 600  

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

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Ethique de l'information. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Харківський єврейський культурно-спортивний клуб 

"Маккабі", м. Харків. 

Керівник проекту: Близнюк Віра Григорівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Gilpin, Robert. The Challenge 

of Global Capitalism: The World Economy in the 21-st Century. 

Сума: $ 4 600  

Організація: Видавництво "Будівельник", МП, м. Одеса. 

Керівник проекту: Семенов Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Boswell, John. Christianity, 

Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from 

the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. 

Сума: $ 4 300  

Організація: Видавництво "Будівельник", МП, м. Одеса. 

Керівник проекту: Семенов Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Ingarden, Roman. 

Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk, Bild, Architektur, Film. 

Сума: $ 3 500  



Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Todd, Emmanuel. Apres 

l'Empire. Essai sur la Decomposition du Systeme Americain. 

Сума: $ 2 400  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Baudrillard, Jean. La Gauche 

Divine. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Billig, Michael. Banal 

Nationalism. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Eriksen, Thomas H. Tyranny 

of the Moment. Fast and Slow Time in the Information Age. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Sontag, Susan. Against 

Interpretation and Other Essays. 

Сума: $ 3 300  

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

Керівник проекту: Микитенко Олег Іванович. 

Зміст проекту: Дофінансування проекту перекладу і видання книжки: 

Spivak, Gayatri Chakravorty. In Other Words. Essays in Cultural Politics. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Часопис "Критика", м. Київ. 

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kenney, Padriac. A Carnival 

of Revolution: Central Europe 1989. 

Сума: $ 5 540  



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

Керівник проекту: Халикян Микола Вікторович. 

Зміст проекту: Дофінансування перекладу і видання книги: Dunn, 

William N. Public Policy Analysis. An Introduction. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Schuetz A. Der sinnhafte 

Aufbau der sozialen Welt. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Богачов Андрій Леонідович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Klassiker der 

Sprachphilosophie: von Platon bis Noam Chomsky / hrsg. von Tilman 

Borsche. 

Сума: $ 7 000  

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

Керівник проекту: Рудь Олена Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Buchanan, James M., 

Musgrave, Richard A. Public Finance and Public Choice. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Waldenfels B. Topographie 

des Fremden: Studien zur Phaenomenologie des Fremden. 

Сума: $ 3 000  

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

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Economics of Regulation and 

Antitrust by Kip Viscusi, John M. Vernon and Joseph Harrington, Jr. 

Сума: $ 7 370  

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

Керівник проекту: Рябчун Віктор Якович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Klassiker der Theologie. Hrg. 

Heinrich Fries und Georg Kretschmar. 

Сума: $ 7 000  

 

 



Операційні проекти 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 1 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,02 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 1 000 

Разом: 1 $ 1 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Рецензування зразків перекладів текстів, що готуються 

до друку за підтримки МФВ. 

Сума: $ 1 000  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 17 255 

Частка у загальній сумі грантів: 0,32 % 

Одним з найважливіших став проект "Лабораторія наукового перекладу", 

за якими відбувалися щодвотижневі майстерні-майданчики для співпраці 

перекладачів і науковців у підтриманих МФВ перекладах. Виконавці 

проекту — Молодіжна громадська організація "Молодіжний 

гуманітарний центр" — працювали у двох царинах: 

 лабораторії наукового перекладу з гуманітарних і суспільних 

дисциплін  

 лабораторії наукового перекладу в галузі освітньої політики 

(спільно з проектом "Інновація й оновлення освіти для покращення 

добробуту і зниження рівня бідності" МФВ і ПРООН та 

Представництвом Європейської Комісії в Україні). 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 2 $ 2 195 

Всеукраїнські проекти 2 $ 15 060 

Разом: 4 $ 17 255 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Підтримка участі О. Вакаренко і О. Зельніченка у 

зустрічі представників Центрально- і Східноєвропейських академій наук, 

м. Будапешт, Угорщина. 

Сума: $ 508  

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

Зміст проекту: Підтримка участі Ю. Бажала у Другому Форумі 

знаннєвої економіки. 

Сума: $ 1 687  

Організація: Видавництво "Пульсари", м. Київ. 

Керівник проекту: Копань Лариса Юріївна. 

Зміст проекту: Видання книжки: Василь Лісовий. "Філософський 

лексикон: елементи сучасної філософії". 

Сума: $ 1 000  

Організація: Молодіжна громадська організація "Молодіжний 

гуманітарний центр", м. Київ. 

Керівник проекту: Кулаков Андрій Вячеславович. 

Зміст проекту: Підтримка проекту "Лабораторія наукового перекладу", в 

рамках якого створюється простір та умови для співпраці перекладачів і 

науковців, що працюють над виданнями, підтриманими МФВ. 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 

як підсумок діяльності кожної майстерні, а також веб-сторінка проекту 

[www.pereklad.kiev.ua]. 

Сума: $ 14 060  

 

 

Культура 



Кількість проектів: 17  

Сума: $ 140 669 

Частка у загальній сумі грантів: 2,65 % 

З 1994 року, активно сприяючи розвитку культури в період формування і 

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.  

2003 року програма підводила підсумки своєї діяльності і працювала лише як 

консультативно-дорадчий орган. Надавалася експертно-аналітична допомога 

МФВ з питань, що стосуються культури, а також консультативна допомога 

культурно-мистецьким організаціям щодо підготовки та реалізації проектів. 

До кінця червня 2003 року програма продовжувала роботу над реалізацією 

ініціатив, розпочатих раніше та адмініструвала останні конкурси мережевої 

програми "Мистецтво і культура" Інституту Відкритого Суспільства 

(Будапешт).  

2003 року з метою виявлення та підтримки нового у царині культури, сприяння 

творчій реалізації та становленню молодих талановитих особистостей 

програмою "Культура" було ініційовано Всеукраїнський конкурс молодих 

митців "СтАРТ". 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 3 $ 4 820 

Одеська обл. 3 $ 22 400 

Херсонська обл. 1 $ 1 500 

Черкаська обл. 1 $ 1 200 

Всеукраїнські проекти 9 $ 110 749 

Разом: 17 $ 140 669 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійний продюсерський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Жолдак Катерина Валеріївна. 

Зміст проекту: Постановка вистави "Сексуальна революція в Україні" за І. 

Тургеневим та О. Солженіциним (режисер А. Жолдак). 

Сума: $ 13 500  



Організація: Громадська організація "Український мистецький форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Афанасьєва Олена Валеріївна. 

Зміст проекту: Організація та проведення всеукраїнського Конкурсу 

підтримки молодих митців "СтАРТ". 

Сума: $ 35 000  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через культуру", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Бабенчук Ярослава Романівна. 

Зміст проекту: Ознайомлення керівників відділів культури органів місцевого 

самоврядування з сучасними методами та засобами культурного розвитку 

регіонів, формування регіональної культурної політики та розвитку 

міжрегіональної й міжнародної культурної співпраці. 

Сума: $ 4 300  

Організація: Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через культуру", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Буценко Олександр Алімович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності дорадчо-консультативного органу — 

Громадської ради — при комітеті Верховної Ради України з питань культури і 

духовності, розробка пропозицій до Концепції державної політики у галузі 

культури і проектів відповідних нормативно-правових актів. 

Сума: $ 5 500  

Організація: Асоціація діячів сучасного мистецтва України, м. Київ. 

Керівник проекту: Карась Євген Валерійович. 

Зміст проекту: Технічна підтримка та інформаційне наповнення Артпорталу 

"Сучасне мистецтво України". 

Сума: $ 3 020  

Організація: Альтернативні візуальні студії, м. Київ. 

Керівник проекту: Моцюк Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Презентація сучасного українського мистецтва у рамках 

проекту куратора "Маніфести" Марти Кузьми "Екстра Шенген" на 

Венеційському Бієналє 2003 року. 

Сума: $ 2 920  

Організація: Громадська організація "Терещенківський фонд", м. Київ. 

Керівник проекту: Сидоренко Віктор Дмитрович. 

Зміст проекту: Інформаційна підтримка національної презентації України на 

ювілейному 50-му Венеційському Бієналє 2003 року. 

Сума: $ 7 174  

Організація: Український філософський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 



Зміст проекту: Видання книги "Українське кіно: євроформат" (хроніки 

громадських обговорень з проблем українського кіно). 

Сума: $ 2 355  

 

 

Конкурс "Інституційна підтримка" Мережевої 

програми "Мистецтво і культура" Інституту 

Відкритого Суспільства, Будапешт 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 20 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,38 % 

Міжнародний конкурс оголошено в рамках стратегії закриття мережевої 

програми "Мистецтво і Культура" Інституту Відкритого Суспільства 

(Будапешт) з метою зміцнення регіональних мистецьких організацій з 

країн Центральної і Східної Європи, Кавказу, Середньої Азії, Монголії 

шляхом надання інституційного гранту. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Одеська обл. 1 $ 20 000 

Разом: 1 $ 20 000 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Асоціація "Нова музика", м. Одеса. 

Керівник проекту: Цепколенко Кармела Семенівна. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка Асоціації "Нова музика", 

діяльність якої спрямовано на розвиток та підтримку новітніх тенденцій 

у музиці. 

Сума: $ 20 000  

 

 

Конкурс "Дивлячись усередину" Мережевої 

програми "Мистецтво і культура" Інституту 

Відкритого Суспільства, Будапешт 



Кількість проектів: 6  

Сума: $ 6 900 

Частка у загальній сумі грантів: 0,13 % 

За конкурсом підтримувалася програма стажування для мистецьких 

менеджерів і керівників культурно-мистецьких організацій в країнах 

Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, Кавказу і Монголії. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 2 $ 1 800 

Одеська обл. 2 $ 2 400 

Херсонська обл. 1 $ 1 500 

Черкаська обл. 1 $ 1 200 

Разом: 6 $ 6 900 

 

Проекти, підтримані за конкурсом: 

Організація: Громадська організація "Терещенківський фонд", м. Київ. 

Керівник проекту: Чепелик Оксана Вікторівна. 

Зміст проекту: Підтримка стажування О. Чепелик у Центрі сучасних 

мистецтв, м. Прага, Чехія. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Херсонський міський центр молодіжних ініціатив 

"ТОТЕМ", м. Херсон. 

Керівник проекту: Афанасьєва Олена Валеріївна. 

Зміст проекту: Підтримка стажування О. Афанасьєвої у "WRO" (Центр 

медіа мистецтв), м. Вроцлав, Польща. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Черкаська обласна молодіжна громадська організація 

"Людина і конфлікт", м. Черкаси. 

Керівник проекту: Панасенко Вікторія Віталіївна. 

Зміст проекту: Підтримка стажування В. Панасенко у "Wybrzezak 

Theatre", м. Гданськ, Польща. 

Сума: $ 1 200  

Організація: Асоціація "Нова музика", м. Одеса. 

Керівник проекту: Веселіна Ольга Юріївна. 

Зміст проекту: Підтримка стажування О. Веселіної у Литовському 



Міжнародному товаристві сучасної музики, м. Вільнюс, Литва. 

Сума: $ 1 200  

Організація: Асоціація "Нова музика", м. Одеса. 

Керівник проекту: Ларчіков Вадим Вікторович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування В. Ларчікова у Чеському 

Музично-інформаційному центрі, м. Прага, Чехія. 

Сума: $ 1 200  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Онух Єжи. 

Зміст проекту: Підтримка стажування М. Каріча у Центрі сучасного 

мистецтва, м. Київ. 

Сума: $ 300  

 

 

Підтримка діяльності Центрів сучасного мистецтва 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 40 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,75 % 

Центри Сучасного Мистецтва засновано для стимулювання розвитку 

українського мистецького середовища шляхом надання інформаційної, 

освітньої, технічної, координаційної підтримки художникам і 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 $ 40 000 

Разом: 2 $ 40 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Одеса. 

Керівник проекту: Кульчицький Мирослав Костянтинович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Центру сучасного мистецтва в 



Одесі: фінансування вихідної стратегії. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Онух Єжи. 

Зміст проекту: Підтримка проведення виставок, реалізація мережевих 

проектів, міжнародних мистецьких обмінів, резиденцій та видання 

каталогу подій ЦСМ. 

Сума: $ 35 000  

 

 

Освітні програми 

Кількість проектів: 41  

Сума: $ 431 758 

Частка у загальній сумі грантів: 8,12 % 

Освітні програми працюють за трьома взаємопов'язаними напрямами: освітня 

політика, підтримка освітніх НУО, інтеграція української освітньої системи до 

європейського і світового простору. Пріоритетом діяльності освітніх програм є 

налагодження взаємодії і співпраці між державними органами й інститутами та 

освітніми неурядовими організаціями. Прикладом такої ефективної співпраці став 

проект "Інновація й оновлення освіти для покращення добробуту і зниження рівня 

бідності", у якому взяли участь МФВ, Міністерство освіти і науки України, Програма 

розвитку Організації Об'єднаних Націй, Інститут Відкритого Суспільства (Будапешт) 

і Видавничий дім "Шкільний Світ". Результатом проекту стала розробка 

Національної Доктрини розвитку освіти — стратегічного документу, схваленого 

Другим з'їздом працівників освіти і затвердженого Указом Президента України. 

Також підготовлено політичні пропозиції щодо модернізації освітньої політики. 

Здійснений провідними експертами аналіз нинішніх проблем освітнього сектора 

України і вироблені варіанти політики щодо їх подолання видано під назвою 

"Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики". 

Публікацію можна назвати першою "Білою книгою" в галузі освіти в Україні, 

підготовленою незалежними експертами з проблем рівного доступу до якісної освіти, 

її управління і фінансування, змісту й моніторингу якості. Завдяки діяльності освітніх 

програм МФВ освітня політика в Україні вперше стала предметом активного 

обговорення у широких громадських колах. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 



Дніпропетровська обл. 1 $ 600 

м. Київ 9 $ 69 148 

Харківська обл. 3 $ 1 740 

Всеукраїнські проекти 28 $ 360 270 

Разом: 41 $ 431 758 

 

 

Підтримка вищої освіти 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 41 953 

Частка у загальній сумі грантів: 0,79 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 4 $ 41 953 

Разом: 4 $ 41 953 

 

 

Конференції, семінари та літні школи 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 17 950 

Частка у загальній сумі грантів: 0,34 % 

Для вдосконалення фахової підготовки викладачів вузів і розвитку 

сучасної наукової думки в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін 

МФВ спільно з Інститутом Відкритого Суспільства (Будапешт) 

підтримує організацію і проведення Літніх шкіл і наукових конкурсів. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 2 $ 17 950 

Разом: 2 $ 17 950 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



Організація: Дніпропетровська міська громадська організація "Центр 

культури", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Бойцун Наталія Євгенівна. 

Зміст проекту: Проведення тритижневої Літньої школи "Викладання 

міжнародних відносин та європейських студій: досвід, розвиток, нові 

підходи". 

Сума: $ 14 500  

Організація: Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Ніколаєвський Валерій Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення ІХ Міжнародної наукової конференції 

"Харківські соціологічні читання" 

Сума: $ 3 450  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 24 003 

Частка у загальній сумі грантів: 0,45 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 2 $ 24 003 

Разом: 2 $ 24 003 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Проведення Всеукраїнського конкурсу серед аспірантів, 

які займаються політичною наукою. Навчання трьох українських 

студентів у Літній школі Гарвардського університету, США. 

Сума: $ 13 230  

Організація: Інноваційний центр з міжнародних освітніх програм 

"ІНКОС", м. Київ. 

Керівник проекту: Мінгазутдінов Ігор Олександрович. 

Зміст проекту: Створення електронної бази даних вітчизняних і 

міжнародних донорських організацій, видання методичного посібника з 

фандрейзингу у сфері вищої освіти та безкоштовне його 

розповсюдження в регіонах, проведення семінару-тренінгу з прикладних 



аспектів фандрейзингу. 

Сума: $ 10 773  

 

 

Програма розвитку освіти 

Кількість проектів: 14  

Сума: $ 317 156 

Частка у загальній сумі грантів: 5,97 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 5 $ 66 648 

Всеукраїнські проекти 9 $ 250 508 

Разом: 14 $ 317 156 

 

 

Аналіз освітньої політики та реформування освіти 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 60 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,13 % 

В галузі сприяння системним реформам в освіті й активізації участі 

освітньої громадськості у вирішенні проблем освіти важливим кроком 

став операційний проект "Мережа центрів освітньої політики". На 

прикладі проекту Державного стандарту базової і повної середньої освіти 

розроблено пілотні моделі системного й систематичного впливу у сфері 

освітньої політики в Україні, створено мережу центрів освітньої 

політики для сприяння освітнім реформам, розроблено та впроваджено 

функціональну модель аналізу освітньої політики та її експертизи. Під 

час реалізації проекту використано методи експертного і громадського 

обговорення. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 3 $ 60 000 

Разом: 3 $ 60 000 



 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійний фонд "Перше вересня", м. Київ. 

Керівник проекту: Андріяш Сергій Петрович. 

Зміст проекту: Проведення форуму "Діалог про Стандарти" спільно з 

Міжнародним фондом "Відродження", Міністерством освіти і науки 

України, Британською Радою, ЮНІСЕФ, ПРООН та Академією 

педагогічних наук України. Проведення семінару-тренінгу для 

регіональних груп створеної "Мережі центрів освітньої політики". 

Сума: $ 14 971  

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

Зміст проекту: Розробка та пілотування моделі системного і 

систематичного аналізу освітньої політики в Україні. Створення мережі 

центрів освітньої політики для сприяння освітнім реформам. Розробка та 

впровадження функціональної моделі аналізу освітньої політики та її 

експертизи на прикладі Державних стандартів. 

Сума: $ 36 226  

Організація: Благодійний фонд "Перше вересня", м. Київ. 

Керівник проекту: Мосієнко Марина Володимирівна. 

Зміст проекту: Організація та проведення установчого семінару 

"Навчальні програми для 12-річної школи" за ініціативою Міністерства 

освіти і науки України, м. Київ, 8–11 грудня 2003 року. 

Сума: $ 8 803  

 

 

Центр тестових технологій 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 214 530 

Частка у загальній сумі грантів: 4,04 % 

Проект сприяє становленню системи зовнішнього стандартизованого 

тестування для створення умов для рівного доступу до вищої освіти і 

моніторингу якості освіти в Україні. Реалізується у тісній співпраці з 

Міністерством освіти і науки України. Міністерство надає нормативно-

правовий супровід в рамках проведення експерименту щодо зовнішнього 

тестування навчальних досягнень учнів і легітимізує сертифікати з 

результатами зовнішнього тестування. Залучення учасників проекту 

ґрунтується на принципах добровільності і додаткових можливостей. У 

зовнішньому тестуванні випускники беруть участь за власним бажанням, 



вищі навчальні заклади також самостійно приймають рішення про 

визнання результатів зовнішнього тестування. Результат випускного 

тестування може бути зарахований за бажанням випускника як результат 

державної атестації і як результат вступного іспиту на визначений ВНЗ, 

який бере участь у проекті, факультет, або ж окрему спеціальність. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 5 $ 66 648 

Всеукраїнські проекти 2 $ 147 882 

Разом: 7 $ 214 530 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Проведення оцінювання операційного проекту МФВ 

"Центр тестових технологій" міжнародною командою експертів. 

Сума: $ 4 248  

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

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка програмної діяльності Центру 

тестових технологій. 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: $ 137 600  

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

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру тестування 

при Львівському національному університеті ім. Івана Франка: 

формування інфраструктури системи зовнішнього тестування в регіоні, 

напрацювання бази тестів, проведення зовнішнього тестування на 

місцях. 

Сума: $ 15 600  

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

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру тестування 

при Одеському національному університеті ім. Іллі Мечникова: 



формування інфраструктури системи зовнішнього тестування в регіоні, 

напрацювання бази тестів, проведення зовнішнього тестування на 

місцях. 

Сума: $ 15 600  

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

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру тестування 

при Національному університеті "Києво-Могилянська академія": 

формування інфраструктури системи зовнішнього тестування в регіоні, 

напрацювання бази тестів, проведення зовнішнього тестування на 

місцях. 

Сума: $ 15 600  

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

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності регіонального центру тестування 

при Харківському державному педагогічному університеті ім. Григорія 

Сковороди: формування інфраструктури системи зовнішнього 

тестування в регіоні, напрацювання бази тестів, проведення зовнішнього 

тестування на місцях. 

Сума: $ 15 600  

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

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції "Вимірювання 

навчальних досягнень учнів і студентів: методологічні, гуманістичні, 

методичні, технологічні аспекти", з метою узагальнити український 

досвід проведення вимірювань навчальних досягнень школярів і 

студентів засобами тестування і сприяти поширенню тестологічних 

знань. 

Сума: $ 10 282  

 

 

Навчальний курс "Європейські студії" 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 14 950 

Частка у загальній сумі грантів: 0,28 % 

Проект спрямовано на розробку концептуальних засад змісту освіти для 

європейського виміру України, його навчально-методичне забезпечення. 

Проект здійснюється спільно з Асоціацією керівників шкіл м. Києва. 

Створено робочу групу проекту, до якої увійшли експерти з Міністерства 



освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Асоціації 

керівників шкіл м. Києва, керівники та вчителі загальноосвітніх 

навчальних закладів. В рамках проекту відбулась робоча зустріч 

вітчизняних і зарубіжних експертів "Проблеми впровадження курсу 

"Європейські студії" в загальноосвітні школи", проведено Міжнародну 

конференцію "Європейські студії в школах України", Всеукраїнський 

конкурс методичних розробок навчального курсу для вчителів та 

студентів і Всеукраїнський конкурс малюнку "Європа на кожен день", "Я 

— європеєць", "Україна та Європа" для учнів". Розроблено навчально-

методичне забезпечення інтегрованого курсу на модульній основі 

"Європейські студії", що включає: програму курсу; навчальний посібник 

для учнів; методичні рекомендації для вчителів курсу; методичні 

рекомендації для позакласної роботи "Як організувати шкільний 

Євроклуб". Курс буде рекомендований Міністерством освіти і науки 

України до впровадження в навчально-виховний процес для учнів 8-12 

класів. Діяльність проекту повністю відповідає вимогам Державної 

програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції 

України на 2004–2007 роки (схваленій рішенням Державної Ради з 

питань європейської і євроатлантичної інтеграції України №5 від 2 

грудня 2003 року). 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 14 950 

Разом: 1 $ 14 950 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Проведення Всеукраїнського конкурсу методичних 

розробок курсу "Європейські студії" серед вчителів і студентів та 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку серед учнів "Я — 

європеєць", "Україна та Європа", "Європа на кожен день". Формування 

авторського колективу та підготовка навчально-методичного 

забезпечення курсу "Європейські студії" для шкіл, проведення двох 

семінарів для авторів посібників за участю вітчизняних та зарубіжних 

експертів. 

Сума: $ 14 950  

 

 



Різне 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 27 676 

Частка у загальній сумі грантів: 0,52 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 3 $ 27 676 

Разом: 3 $ 27 676 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Видання книжок для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку та їх поширення через навчальні заклади. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Фонд "Мистецтво, культура та наука", м. Київ. 

Керівник проекту: Лебедєва Тетяна Станіславівна. 

Зміст проекту: Видання книги дитячих казок, створених вихованцями 

притулку сиріт, а також адаптація нових освітніх та виховних методик 

роботи з елементами арт-терапії та казко-терапії до категорії дітей, які 

перебувають у закладах опіки, і популяризація таких методів в Україні. 

Сума: $ 4 850  

Організація: Благодійний фонд відродження і розвитку "Наш 

Станіславів", м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Рубановська Олена Станіславівна. 

Зміст проекту: Підтримка нового дитячого видавництва, що створює 

розвиваючі книжки для дітей: підготовка та друк трьох книжок, 

презентація видавництва на "Форумі видавців", м. Львів, вересень 2004 

року. 

Сума: $ 16 826  

 

 

Міжнародна освіта 



Кількість проектів: 23  

Сума: $ 72 649 

Частка у загальній сумі грантів: 1,37 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 600 

м. Київ 4 $ 2 500 

Харківська обл. 3 $ 1 740 

Всеукраїнські проекти 15 $ 67 809 

Разом: 23 $ 72 649 

 

 

Інформаційно-консультаційні центри з питань 

освіти за кордоном 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 49 900 

Частка у загальній сумі грантів: 0,94 % 

Мережа інформаційно-консультативних центрів "Освіта", що охоплює 

практично всі регіони України, працює з 2000 року для інтеграції 

української освітньої системи в європейський і світовий простір. Завдяки 

їй українські студенти і науковці мають унікальну змогу отримати 

стипендії на навчання за кордоном, беручи участь у відкритих 

стипендіальних конкурсах та отримуючи професійні консультації 

персоналу центрів. Відділення центрів "Освіта" проходять процес 

реєстрації в Асоціації консультативних центрів "Освіта" з координуючим 

осередком у Києві. Медіатеки центрів є популярним джерелом 

країнознавчої інформації, інформації про освіту за кордоном та мають 

унікальну колекцію матеріалів про стандартизовані екзаменаційні 

системи з англійської мови. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 7 $ 49 900 

Разом: 7 $ 49 900 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



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

Зміст проекту: Підтримка операційної діяльності Центру "Освіта", м. 

Київ. 

Сума: $ 6 670  

Організація: Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Папук Сергій Валерійович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності інформаційно-консультаційного 

центру "Освіта" в Дніпропетровському регіоні. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Булавінцев Юрій Єгорович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності інформаційно-консультаційного 

центру "Освіта" в Кримському регіоні. 

Сума: $ 6 840  

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", м. Одеса. 

Керівник проекту: Шевченко Лариса Дмитрівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності інформаційно-консультаційного 

центру "Освіта" в Одеському регіоні. 

Сума: $ 7 100  

Організація: Харківський громадський центр "Освіта", м. Харків. 

Керівник проекту: Булгакова Наталія Борисівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності інформаційно-консультаційного 

Центру "Освіта" в Харківському регіоні. 

Сума: $ 7 300  

Організація: Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", м. Львів. 

Керівник проекту: Гаталяк Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка розвитку інформаційно-консультативних 

послуг для студентської та академічної спільноти Західної України. 

Сума: $ 8 100  

Організація: Центр політологічних досліджень, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Зоріна Ганна Ігорівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Центру "Освіта" в Донецькому 

регіоні. 

Сума: $ 6 890  

 

 



Центрально-Європейський університет 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 3 230 

Частка у загальній сумі грантів: 0,06 % 

Центрально-Європейський університет — визнаний у світі заклад 

післядипломної освіти у галузі суспільних наук, що сприяє розвитку 

відкритого суспільства в Центральній та Східній Європі і країнах 

колишнього Радянського Союзу через впровадження системи освіти, 

заснованої на творчості, критичному підході до аналізу ідей. Навчальні 

заклади ЦЄУ знаходяться в Будапешті (Угорщина) і Варшаві (Польща). 

ЦЄУ пропонує магістерські програми в таких галузях: ґендер і культура, 

екологія, економіка, історія, медієвістика, міжнародне комерційне право, 

міжнародні відносини і 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, новаційні програми і 

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 

Всеукраїнські проекти 1 $ 3 230 

Разом: 1 $ 3 230 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Адміністрування стипендіальних програм Центрально-

Європейського університету. 

Сума: $ 3 230  

 

 

Мережеві програми стипендій 



Кількість проектів: 15  

Сума: $ 19 519 

Частка у загальній сумі грантів: 0,37 % 

2003 року переможцями за різними мережевими програмами стипендій 

для навчання за кордоном, що адмініструє в Україні Міжнародний фонд 

"Відродження", стали: 

OSI/FCO Cambridge Chevening Program 

1. Куковенкова Вікторія  

2. Мороз Наталя  

3. Головіна Анастасія 

OSI/FCO Oxford Chevening Program 

4. Федорчук Назар  

5. Герасимов Ростислав  

6. Іваненко Надія  

7. Слободянюк Людмила  

8. Свирид Олександр 

OSI/FCO Edinburgh Chevening Program 

9. Бурейчак Тетяна  

10. Лашкова Наталя 

Cambridge Hospitality Scheme 

11. Холін Юрій  

12. Коробов Олександр  

13. Письменетська Ірина 

Oxford Hospitality Scheme 

14. Корнейко Ірина  

15. Скоблик Володимир 

CEU Summer School 

16. Антонович Мирослава  

17. Червоноока Юлія  

18. Коваленко Андрій  

19. Ковбасюк Юрій  

20. Олешко Олеся  

21. Осіпян Олександр  



22. Подобна Юлія  

23. Приходько Тамара  

24. Абліакімова Фузія  

25. Добродум Ольга  

26. Габріелян Олег  

27. Хотєєва Наталя  

28. Кізілов Михайло  

29. Міщенко Наталя  

30. Сіновець Поліна  

31. Красножон Леонід  

32. Разумний Віталій  

33. Устюжин Ігор  

34. Ярощук Ірина 

Soros Supplementary Grant Program 

35. Белла Віталія  

36. Белтек Лілія  

37. Дорчі Кароліна  

38. Михайлова Світлана  

39. Пейчев Віталій  

40. Пука Єва  

41. Саранді Зоя  

42. Стотика Євген  

43. Водинчар Олена  

44. Златиєва Олена  

45. Зимовець Володимир 

Global Supplementary Grant Program 

46. Красножон Леонід  

47. Сисуєв Роман 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 600 

м. Київ 4 $ 2 500 

Харківська обл. 3 $ 1 740 

Всеукраїнські проекти 7 $ 14 679 

Разом: 15 $ 19 519 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



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

Зміст проекту: Підтримка участі координаторів мережевих 

стипендіальних програм у щорічній конференції, Оксфорд, 4–9 вересня 

2003 року. 

Сума: $ 1 000  

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 стипендіальної програми OSI/FCO 

Cambridge Chevening Scholarships Programme. 

Сума: $ 3 250  

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

Зміст проекту: Адміністрування стипендіальної програми OSI/FCO 

Edinburgh Chevening Scholarships Programme. 

Сума: $ 3 200  

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

Зміст проекту: Адміністрування стипендіальної програми OSI/FCO 

Oxford Chevening Scholarships Programme. 

Сума: $ 2 900  

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

Зміст проекту: Адміністрування програми Cambridge Hospitality Scheme 

Programme. 

Сума: $ 1 550  

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

Зміст проекту: Адміністрування програми Oxford Hospitality Scheme 

Programme. 

Сума: $ 2 219  

Організація: Київський національний лінгвістичний університет, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Гладуш Надія Федорівна. 

Зміст проекту: Підтримка візиту Н. Гладуш до Оксфордського 

університету, квітень 2003 року. 

Сума: $ 500  

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

Зміст проекту: Організація і проведення іспитів з англійської мови для 

півфіналістів конкурсу за програмою OSI/FCO Oxford Chevening 



Scholarships Programme. 

Сума: $ 700  

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

Зміст проекту: Організація і проведення іспитів з англійської мови для 

півфіналістів конкурсу OSI/FCO Cambridge Chevening Scholarsips 

Programme. 

Сума: $ 300  

Організація: Дніпропетровська державна медична академія, 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Письменецька Ірина. 

Зміст проекту: Підтримка стажування І. Письменецької в університеті 

Кембриджу. 

Сума: $ 600  

Організація: Харківський державний медичний університет, м. Харків. 

Керівник проекту: Корнейко Ірина Василівна. 

Зміст проекту: Підтримка стажування І. Корнейко в Хертфордському 

Коледжі, Оксфорд. 

Сума: $ 590  

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

м. Харків. 

Керівник проекту: Холін Юрій Валентинович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування Ю. Холіна в університеті 

Кембриджу. 

Сума: $ 550  

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

м. Харків. 

Керівник проекту: Коробов Олександр Ісаакович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування О. Коробова в університеті 

Кембриджу. 

Сума: $ 600  

Організація: Асоціація випускників міжнародних програм, м. Ужгород. 

Керівник проекту: Скоблик Володимир Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування В. Скоблик у Коледжі Святого 

Джона Оксфордського університету. 

Сума: $ 560  

 

 



Ініціативи у галузі охорони 

здоров’я 

Кількість проектів: 117  

Сума: $ 967 823 

Частка у загальній сумі грантів: 18,21 % 

Програму започатковано 2000 року. За час її діяльності створено дієву мережу 

громадських організацій, що проводять профілактику ВІЛ/СНІД серед найбільш 

уразливих груп населення, а також засновано Школу громадської охорони здоров’я в 

Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Програма cприяє 

підвищенню рівня здоров’я суспільства шляхом подальшого розвитку нормативних і 

професійних основ галузі, забезпечення участі громадськості в підготовці й 

проведенні парламентських слухань та інших публічних заходів, присвячених 

проблемам ВІЛ/СНІДу, наркоманії й алкоголізму. Програма співпрацює з 

недержавними організаціями, органами державної влади та провідними спеціалістами 

в галузі охорони здоров’я. 

Партнерами програми є: 

 Міністерство охорони здоров’я України  

 Міністерство економіки України  

 Профільні комітети Верховної Ради України  

 Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД  

 СНІД-Фонд "Схід-Захід"  

 Британська Рада в Україні  

 Агенція США з міжнародного розвитку  

 Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІД  

 Світовий Банк  

 Глобальний Фонд боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 5 $ 17 813 

Вінницька обл. 3 $ 24 767 

Дніпропетровська обл. 8 $ 22 031 

Донецька обл. 10 $ 46 548 

Житомирська обл. 2 $ 12 600 

Закарпатська обл. 3 $ 6 094 

Запорізька обл. 2 $ 11 964 



Івано-Франківська обл. 1 $ 3 708 

Кіровоградська обл. 2 $ 13 541 

Луганська обл. 1 $ 4 000 

Львівська обл. 4 $ 40 676 

м. Київ 36 $ 197 983 

Миколаївська обл. 3 $ 40 784 

Одеська обл. 5 $ 55 403 

Полтавська обл. 5 $ 24 733 

Сумська обл. 1 $ 4 000 

Харківська обл. 2 $ 3 871 

Херсонська обл. 3 $ 33 248 

Черкаська обл. 2 $ 11 400 

Чернівецька обл. 2 $ 10 440 

Чернігівська обл. 1 $ 4 000 

Всеукраїнські проекти 16 $ 378 219 

Разом: 117 $ 967 823 

 

 

Зменшення шкоди від вживання 

наркотиків 

Кількість проектів: 51  

Сума: $ 369 587 

Частка у загальній сумі грантів: 6,95 % 

Програма працює в Україні з 1997 року в тісній співпраці з Інститутом 

Відкритого суспільства (OSI, Нью-Йорк) і має на меті запобігати поширенню 

ВІЛ-інфекції та інших небезпечних захворювань, а також зменшувати вплив 

негативних соціальних наслідків вживання наркотиків. 

За час роботи програма завершила формування мережі недержавних 

організацій, залучених до профілактики ВІЛ-інфекції. У рамках програми було 

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 установ. Програма 2003 року продовжувала роботу над 

впровадженням замісної терапії залежностей, а також надала підтримку групі 

недержавних організацій — членів Координаційного механізму країни з роботи 

з Глобальним Фондом боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією, що 

дозволило залучити до роботи цього міжнародного органу широкі кола 

української громадськості. 



Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Вінницька обл. 3 $ 24 767 

Донецька обл. 3 $ 15 795 

Житомирська обл. 2 $ 12 600 

Запорізька обл. 2 $ 11 964 

Івано-Франківська обл. 1 $ 3 708 

Кіровоградська обл. 2 $ 13 541 

Луганська обл. 1 $ 4 000 

Львівська обл. 4 $ 40 676 

м. Київ 13 $ 70 004 

Миколаївська обл. 3 $ 40 784 

Одеська обл. 3 $ 19 951 

Полтавська обл. 4 $ 24 168 

Сумська обл. 1 $ 4 000 

Черкаська обл. 2 $ 11 400 

Чернівецька обл. 2 $ 10 440 

Чернігівська обл. 1 $ 4 000 

Всеукраїнські проекти 4 $ 57 789 

Разом: 51 $ 369 587 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Проведення робочої зустрічі групи стратегічного планування за 

програмою "Зменшення шкоди", м. Київ, 10–11 березня 2003 року. 

Сума: $ 3 700  

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

Зміст проекту: Підтримка участі А. Якобчука в зустрічі технічних радників 

щодо моніторингу та оцінки проектів програми "Зменшення шкоди", м. Нью-

Йорк, США, 28 лютого – 5 березня 2003 року. 

Сума: $ 870  

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

Зміст проекту: Підтримка участі С. Дворяка в конференції "Інтеграція 

науково-обгрунтованих методів лікування наркоманії", м. Вашінгтон, США, 

11–17 квітня 2003 року. 

Сума: $ 1 819  



Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд "Юнітус", 

м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Ваненкова Тетяна Венедиктівна. 

Зміст проекту: ПІдтримка участі двох українських тренерів у семінарі 

"Підготовка тренерів для роботи тренінгових центрів", м. Москва, Росія, 7–14 

грудня 2002 року. 

Сума: $ 750  

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: Підтримка участі українських тренерів у тренінгу для тренерів, 

м. Москва, Росія, 9–15 лютого 2003 року. 

Сума: $ 375  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських фахівців у XIV Міжнародній 

конференції "Зменшення шкоди", Чіанг-Мау, Таїланд, 6–10 квітня 2003 року. 

Сума: $ 7 588  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Толопило Андрій Павлович. 

Зміст проекту: Надання безкоштовних юридичних консультацій 

співробітникам проектів зменшення шкоди, людям, що живуть з ВІЛ/СНІД, 

споживачам наркотиків. Реалізація ініціатив щодо зміни чи створення нового 

законодавства стосовно вживання наркотиків та національної політики з 

ВІЛ/СНІД. 

Сума: $ 9 984  

Організація: Благодійний фонд "Інсайт", м. Черкаси. 

Керівник проекту: Коршун Андрій Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка та навчання безпечній ін'єкційній та сексуальній 

поведінці людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, а також забезпечення їх необхідними 

профілактичними засобами та інформаційними матеріалами. 

Сума: $ 7 600  

Організація: Чернівецький міський благодійний фонд "Нова сім’я", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Меланіч Лариса Іванівна. 

Зміст проекту: Профілактика розповсюдження ВІЛ/СНІД серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків: продовження роботи пунктів обміну шприців, 

просвітницько-профілактична діяльність, навчання практичним навичкам 



безпечної поведінки, надання психо-соціальної допомоги. 

Сума: $ 6 540  

Організація: Благодійний фонд "Крок назустріч", м. Суми. 

Керівник проекту: Трецька Тамара Олександрівна. 

Зміст проекту: Профілактична робота серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків: інформаційно-освітня діяльність, тренінги та надання 

психологічної підтримки. 

Сума: $ 13 500  

Організація: Благодійний фонд "Сподівання", м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Доценко Наталія Вікторівна. 

Зміст проекту: Профілактична робота серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків: інформаційно-освітня діяльність, надання психологічної 

підтримки, обстеження на ВІЛ та консультування, проведення тренінгів та 

вторинного обміну. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Житомирський обласний благодійний фонд протидії соціально 

небезпечним хворобам та СНІД, м. Житомир. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Профілактична робота серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків: формування навичок безпечної поведінки, підготовка соціальних 

працівників та волонтерів. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-психологійної 

інформації "Усі разом", м. Львів. 

Керівник проекту: Камінська Галина Валентинівна. 

Зміст проекту: Профілактична робота задля підвищення рівня безпечної 

ін'єкційної та сексуальної поведінки: інформування, консультування, надання 

медичної, соціальної та правової допомоги, направлення на детоксикацію й 

адвокатування. 

Сума: $ 13 000  

Організація: Громадська організація "Реабілітаційний центр "Ступені", 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Бабіч Олександр Михайлович. 

Зміст проекту: Профілактична робота серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків: продовження роботи пунктів обміну шприців, просвітницько-

профілактична діяльність, навчання практичним навичкам безпечної поведінки, 

надання психо-соціальної допомоги. 

Сума: $ 4 900  

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

Зміст проекту: Організація та проведення семінару "Надання юридичних 



консультацій клієнтам програми "Зменшення шкоди"", м. Київ, 20–25 травня 

2003 року. 

Сума: $ 12 405  

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

Зміст проекту: Підтримка участі Т. Ваненкової у зустрічі технічних радників 

програми "Зменшення шкоди", м. Прага, Чехія, 4–8 червня 2003 року. 

Сума: $ 426  

Організація: Подільський центр прав людини, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Бардин Михайло Богданович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представників правозахисних організацій 

України у семінарі правозахисних організацій Східної Європи з метою 

обговорення методів та моделей партнерства, а також розробки програми 

спільної діяльності. 

Сума: $ 825  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українського фахівця з питань зменшення 

шкоди у конференції із захисту прав людини, м. Будапешт, Угорщина, 28 

червня – 2 липня 2003 року. 

Сума: $ 369  

Організація: Благодійний фонд "Повернення до життя", м. Знам'янка. 

Керівник проекту: Тюленєва Наталія Володимирівна. 

Зміст проекту: Профілактична робота серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків: продовження роботи пунктів обміну шприців, просвітницько-

профілактична діяльність, навчання практичним навичкам безпечної поведінки, 

надання психо-соціальної допомоги. 

Сума: $ 9 941  

Організація: Луганський благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Анохіна Лариса Петрівна. 

Зміст проекту: Зменшення ризику інфікування серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків: формування навичок безпечної ін'єкційної та статевої поведінки, 

психологічна та медична допомога, поширення інформаційних матеріалів, 

проведення семінарів для працівників правоохороних органів і в навчальних 

закладах. 

Сума: $ 13 800  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Аналітична розробка пропозицій щодо покращення 



законодавчої бази задля подолання епідемії ВІЛ/СНІД, розвиток професійної 

бази та інфраструктури діяльності програми "Зменшення шкоди", 

започаткування та проведення досліджень ефективності програми "Зменшення 

шкоди". 

Сума: $ 17 005  

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

Зміст проекту: Підтримка моніторингових візитів координатора програми 

"Зменшення шкоди" до місць реалізації програмних проектів в Україні, 9–18 

липня 2003 року. 

Сума: $ 2 685  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якименко Олена Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення серії обговорень ситуації з дотриманням прав 

людини на здоров'я та ефективну й безпечну медичну допомогу у зв'язку з 

розповсюдженням потрійної епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії з 

представниками комітетів Верховної Ради, урядових та неурядових організацій 

з метою підтримки процесу вироблення відповідних рішень. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-психологійної 

інформації "Усі разом", м. Львів. 

Керівник проекту: Камінська Галина Валентинівна. 

Зміст проекту: Ознайомлення представника організації з досвідом співпраці 

державних закладів охорони здоров'я та громадських організацій у Польщі. 

Сума: $ 3 116  

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: Проведення добору двадцяти кандидатів до школи тренерів з 

профілактики ВІЛ/СНІД в Україні, навчання української команди тренерів за 

чотирма рівнями, оцінка потреб українських організацій у навчаннні. 

Сума: $ 1 600  

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Терещенко Денис Юрійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі фахівців організації у семінарі "Робота з 

популяцією секс-робітниць", м. Алмати, Киргизія, 4–6 листопада 2003 року. 

Сума: $ 1 290  



Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення II Конференції Всеукраїнської асоціації зменшення 

шкоди "Правозахисні організації та зменшення шкоди: працюємо разом", м. 

Київ, 25–27 листопада 2003 року. 

Сума: $ 17 000  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Кутова Ольга Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі фахівців організації у семінарі "Робота з 

популяцією секс-робітниць", м. Алмати, Киргизія, 4–6 листопада 2003 року. 

Сума: $ 1 150  

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

Зміст проекту: Підтримка візиту програмного координатора А. Мошкової для 

зустрічі з обговорення стратегії програми "Зменшення щкоди", м. Київ, 22–28 

листопада 2003 року. 

Сума: $ 1 742  

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: Підтримка розвитку профілактичних програм зі зменшення 

шкоди серед жінок секс-бізнесу, проведення тренінгів для нових працівників 

проекту. 

Сума: $ 17 976  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Кутова Ольга Олександрівна. 

Зміст проекту: Профілактична робота за стратегією програми "Зменшення 

шкоди": видання та поширення літератури, профілактична робота серед 

клієнтів, створення груп самодопомоги та підготовка волонтерів. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Вінницький громадський конгрес "Сталість", м. Вінниця. 

Керівник проекту: Полонець Віталій Володимирович. 

Зміст проекту: Профілактична робота серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків: видання та розповсюдження інформаційних матеріалів, 

консультування та адвокатування. 

Сума: $ 19 942  

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 



м. Кременчук. 

Керівник проекту: Каць Роман Валерійович. 

Зміст проекту: Профілактична робота за стратегією програми "Зменшення 

шкоди": інформаційна робота, надання медичних консультацій. 

Сума: $ 14 050  

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

Керівник проекту: Служинська Олександра Богданівна. 

Зміст проекту: Підтримка розвитку програми "Зменшення шкоди" у 

Львівському регіоні: профілактична робота серед жінок секс-бізнесу. 

Сума: $ 20 960  

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд "Юнітус", 

м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Ваненкова Тетяна Венедиктівна. 

Зміст проекту: Профілактична робота за стратегією програми "Зменшення 

шкоди": інформаційна робота, тренування волонтерів, надання консультацій. 

Сума: $ 19 560  

Організація: Громадська організація Клуб "Вікторія", м. Павлоград. 

Керівник проекту: Савченко Тетяна Вікторівна. 

Зміст проекту: Профілактична робота за стратегією програми "Зменшення 

шкоди" зі споживачами ін'єкційних наркотиків. 

Сума: $ 4 645  

Організація: Благодійний християнський фонд "Солідарність", м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Танасійчук Оксана Михайлівна. 

Зміст проекту: Підтримка впровадження програми "Зменшення шкоди" в м. 

Івано-Франківську та області задля зниження ризику ВІЛ-інфікування серед 

представників вразливих груп із ризиковою поведінкою. 

Сума: $ 3 708  

Організація: Громадська організація "Реабілітаційний центр "Ступені", 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Бабіч Олександр Михайлович. 

Зміст проекту: Профілактична робота за стратегією програми "Зменшення 

шкоди": інформування та консультування, реабілітаційна робота. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Алексеєв Юрій Володимирович. 

Зміст проекту: Навчання персоналу виправної колонії за стратегією програми 

"Зменшення шкоди": проведення навчання для волонтерів серед засуджених, 

лобіювання впровадження програми обміну шприців серед засуджених. 

Сума: $ 20 474  



Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Адміністрування роботи Всеукраїнської асоціації зменшення 

шкоди: співпраця з фінансовим консультантом щодо розробки внутрішнього 

пакету документів. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Чернівецький міський благодійний фонд "Нова сім’я", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Меланіч Лариса Іванівна. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 3 900  

Організація: Благодійний фонд "Крок назустріч", м. Суми. 

Керівник проекту: Трецька Тамара Олександрівна. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава. 

Керівник проекту: Волик Анатолій Миколайович. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 4 816  

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Каць Роман Валерійович. 

Зміст проекту: Профілактична робота та формування навичок безпечнішої 

поведінки серед представників уразливих груп. 

Сума: $ 4 012  

Організація: Благодійний фонд "Інсайт", м. Черкаси. 

Керівник проекту: Коршун Андрій Миколайович. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 3 800  



Організація: Благодійний фонд "Повернення до життя", м. Знам'янка. 

Керівник проекту: Банах Інна Вікторівна. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 3 600  

Організація: Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-психологійної 

інформації "Усі разом", м. Львів. 

Керівник проекту: Прус Юлія Василівна. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед активних 

споживачів наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 3 600  

Організація: Луганський благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Анохіна Лариса Петрівна. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Вінницький громадський конгрес "Сталість", м. Вінниця. 

Керівник проекту: Полонець Віталій Володимирович. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Житомирський обласний благодійний фонд протидії соціально 

небезпечним хворобам та СНІД, м. Житомир. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків за стратегією програми "Зменшення шкоди": 

інформування та консультування клієнтів програми. 

Сума: $ 3 600  

Організація: Благодійний фонд "Сподівання", м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Доценко Наталія Вікторівна. 

Зміст проекту: Продовження профілактичної роботи за стратегією програми 

"Зменшення шкоди" серед споживачів ін'єкційних наркотиків і жінок, яких 

примушують до заняття комерційним сексом: консультування та інформування 

клієнтів програми. 

Сума: $ 2 964  

 



 

Зменшення ризику ВІЛ-інфікування 

серед представників вразливих груп 

Кількість проектів: 23  

Сума: $ 158 749 

Частка у загальній сумі грантів: 2,99 % 

Україна перебуває у стані бурхливого поширення епідемії ВІЛ/СНІД, 

потребуючи потужної програми для запобігання її розповсюдженню, 

насамперед, серед найуразливіших груп населення — споживачів ін’єкційних 

наркотиків і працівників секс-бізнесу. Ефективний шлях запобігання 

поширенню епідемії — це створення інформаційних ресурсів, надання 

технічної й фінансової допомоги спеціалізованим громадським організаціям, 

які щільно співпрацюють з державним і недержавним секторами та мають 

досвід роботи з цільовими групами населення. Щоб підтримати Україну в її 

протистоянні з епідемією ВІЛ/СНІДу, Глобальний Фонд боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією надав Україні ґрант в сумі 92 млн. доларів США на 

п’ятирічний термін для значної інтенсифікації програмної діяльності. За 

підтримки уряду та багатьох міжнародних організацій в усіх регіонах України 

вже успішно реалізуються профілактичні проекти, спрямовані на встановлення 

контролю за поширенням ВІЛ серед уразливих груп. Одним з пріоритетних 

напрямків роботи є поширення профілактичної діяльності поза межі обласних 

центрів, а також розширення доступу вразливих верств населення до 

інформаційно-просвітніх та інших профілактичних заходів у боротьбі з 

ВІЛ/СНІД. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 4 $ 15 803 

Дніпропетровська обл. 4 $ 19 560 

Донецька обл. 7 $ 30 753 

м. Київ 3 $ 27 433 

Одеська обл. 1 $ 20 957 

Херсонська обл. 3 $ 33 248 

Всеукраїнські проекти 1 $ 10 995 

Разом: 23 $ 158 749 

 

Проекти, підтримані за програмою: 



Організація: Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст", м. Херсон. 

Керівник проекту: Анікейчик Тетяна Олексіївна. 

Зміст проекту: Профілактика поширення ВІЛ/СНІД серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків: продовження роботи пунктів обміну шприців, 

просвітницько-профілактична діяльність, надання психо-соціальної допомоги. 

Сума: $ 14 300  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "СНІД Фонд Схід-Захід", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Саранков Юрій Анатолійович. 

Зміст проекту: Підготовка, добір учасників, проведення й оцінка тренінгу 

"Експрес-оцінка ситуації зі споживанням ін'єкційних наркотиків як метод 

лобіювання підходу "Зменшення шкоди". 

Сума: $ 7 490  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна. 

Зміст проекту: Створення ресурсного центру для представників уразливих 

груп, забезпечення клієнтам центру доступу до інформації з ВІЛ/СНІД, 

надання медичних послуг та навчання навичкам безпечної поведінки. 

Сума: $ 21 173  

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст", м. Херсон. 

Керівник проекту: Анікейчик Тетяна Олексіївна. 

Зміст проекту: Забезпечення споживачів ін'єкційних наркотиків стерильним 

інструментарієм, формування мотивації до безпечної поведінки, забезпечення 

доступною юридичною, психологічною та соціальною допомогою. 

Сума: $ 18 698  

Організація: Благодійний фонд "Надія і порятунок", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Яцюк Олександр Сергійович. 

Зміст проекту: Створення ресурсного центру та розвиток профілактичних 

програм серед споживачів ін'єкційних наркотиків та жінок секс-бізнесу в 

Автономній Республіці Крим. 

Сума: $ 12 051  

Організація: Благодійний фонд "Реабілітаційний центр наркозалежних 

"Віртус", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Створення центру профілактики ВІЛ/СНІД, а також ресурсного 

центру на його базі для здійснення профілактичної роботи серед уразливих 

груп населення. 

Сума: $ 13 977  



Організація: Київська школа підприємців, м. Київ. 

Керівник проекту: Поліщук Віктор Іванович. 

Зміст проекту: Підвищення кваліфікації представників локальних партнерів 

МВФ в рамках компоненту "Зниження ризику ВІЛ-інфікування серед 

представників вразливих груп" у володінні ефективними практичними 

методиками. 

Сума: $ 10 363  

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: Проведення тренінгів "Зменшення шкоди" та "Розвиток 

партнерства та адвокації" на базі Південноукраїнського тренінгового центру 

для спеціалістів, що працюють з уразливими групами населення в Херсонській, 

Донецькій, Дніпропетровській областях та Автономній Республиці Крим. 

Сума: $ 20 957  

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

Зміст проекту: Координація процесу проведення експрес-оцінки ситуації у 

Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській областях та Автономній 

Республіці Крим за проектом Глобального Фонду. 

Сума: $ 1 545  

Організація: Молодіжний центр жіночих ініціатив, м. Севастополь. 

Керівник проекту: Потапова Ірина Анатоліївна. 

Зміст проекту: Інформаційно-просвітня діяльність за стратегією програми 

"Зменшення шкоди" задля формування навичок безпечної сексуальної та 

ін'єкційної поведінки серед представників уразливих груп. 

Сума: $ 1 499  

Організація: Громадська організація Клуб "Вікторія", м. Павлоград. 

Керівник проекту: Буденко Олег Євгенович. 

Зміст проекту: Надання соціальними працівниками, юристами та профільними 

фахівцями консультацій споживачам ін'єкційних наркотиків, а також 

забезпечення останніх стерильним інструментарієм. 

Сума: $ 2 038  

Організація: Благодійний фонд "Здоров'я нації", м. Макіївка. 

Керівник проекту: Серединська Ганна Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення інформаційно-навчального семінару для фахівців 

зі зменшення ризику ВІЛ-інфікування, тренінгу з практичних навичок 

безпечної поведінки для споживачів ін'єкційних наркотиків та жінок секс-

бізнесу, а також створення трьох пунктів обміну шприців. 

Сума: $ 1 330  



Організація: Слов'янська міська громадська організація "Наша допомога", 

м. Слов'янськ. 

Керівник проекту: Карелін Михайло Вікторович. 

Зміст проекту: Забезпечення представників уразливих груп інформаційними 

матеріалами та препаратами першої медичної допомоги, проведення 

інформаційної кампанії з безпечнішої ін'єкційної поведінки. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Дитяча громадська організація "Нові соціальні технології", 

м. Ялта. 

Керівник проекту: Шишадський Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Організація одного стаціонарного та одного мобільного 

пунктів обміну шприців, надання консультацій та медичної допомоги 

представникам уразливих груп. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Благодійний фонд "Альтернатива", м. Горлівка. 

Керівник проекту: Савчук Наталія Валентинівна. 

Зміст проекту: Організація одного стаціонарного та трьох польових пунктів 

обміну шприців, медична допомога, психологічна підтримка та освітньо-

інформаційна робота серед представників уразливих груп. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Костянтинівська міська громадська організація "Товариство 

сприяння ВІЛ-інфікованим", м. Костянтинівка. 

Керівник проекту: Гайдук Юрій Володимирович. 

Зміст проекту: Відновлення роботи трьох "Пунктів довіри", а також 

стаціонарного та польового пунктів обміну шприців, розвиток волонтерського 

руху взаємодопомоги. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст", м. Херсон. 

Керівник проекту: Анікейчик Тетяна Олексіївна. 

Зміст проекту: Забезпечення витратними матеріалами проекту з профілактики 

ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків у Херсонській області. 

Сума: $ 250  

Організація: Маріупольська спілка молоді, м. Маріуполь. 

Керівник проекту: Ломакіна Тетяна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Створення одного стаціонарного та шести польових пунктів 

обміну шприців, навчання споживачів ін'єкційних наркотиків та жінок секс-

бізнесу навичкам безпечної поведінки, підготовка волонтерів з їх числа. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 



Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна. 

Зміст проекту: Забезпечення витратними матеріалами проекту зі зменшення 

ризику ВІЛ-інфікування серед представників вразливих груп. 

Сума: $ 250  

Організація: Благодійний фонд "Надія і порятунок", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Яцюк Олександр Сергійович. 

Зміст проекту: Забезпечення п'яти пунктів обміну шприців витратними 

матеріалами. 

Сума: $ 253  

Організація: Благодійна ВІЛ-сервісна організація "Шанс", м. Кривий Ріг. 

Керівник проекту: Осипова Світлана Аркадіївна. 

Зміст проекту: Профілактика поширення ВІЛ/СНІД серед споживачів 

ін'єкційних наркотиків: створення стаціонарного пункту обміну шприців, 

просвітницько- профілактична діяльність, надання психо-соціальної допомоги, 

зниження рівня стигматизації. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадська організація "Центр доказової медицини", м. Київ. 

Керівник проекту: Костюкова Олена Віталіївна. 

Зміст проекту: Аналіз основних напрямів діяльності у сфері боротьби з 

ВІЛ/СНІД в Україні, розробка індикаторів моніторингу та системи 

накопичення інформації у базі даних, проведенння тренінгу для представників 

організацій, що здійснюватимуть моніторинг. 

Сума: $ 10 995  

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

Зміст проекту: Розробка плану роботи Проекту Глобального Фонду, 

здійснення моніторингових візитів, проведення конкурсу проектів та 

дослідження "Права споживачів ін'єкційних наркотиків та жінок секс-бізнесу". 

Сума: $ 9 580  

 

 

Нові підходи до лікування залежності та 

профілактики ВІЛ-інфекції 

Кількість проектів: 8  

Сума: $ 121 031 

Частка у загальній сумі грантів: 2,28 % 



Беручи до уваги вкрай нагальну потребу України в розвитку адекватних 

підходів до лікування споживачів ін’єкційних наркотиків (опіоїдів) та 

формування відповіді на стрімке розповсюдження ВІЛ/СНІДу й інших 

захворювань, які передаються через кров, Міжнародний Фонд "Відродження" 

та Міжнародна програма "Зменшення шкоди" підтримують проекти, що 

втілюють нові підходи до лікування наркотичної залежності та профілактики 

ВІЛ-інфекції. Приміром, один з п’яти рекомендованих ВООЗ принципів 

профілактики ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків полягає у 

запровадженні доступної споживачам опіоїдів замісної терапії. Для проведення 

такої терапії ВООЗ рекомендує низку препаратів, серед яких 

найпоширенішими є метадон та бупренорфін. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 4 $ 2 471 

Одеська обл. 1 $ 14 495 

Всеукраїнські проекти 3 $ 104 065 

Разом: 8 $ 121 031 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович. 

Зміст проекту: Проведення науково-практичного семінару з питань внесення 

змін та розробки рекомендацій до нових наказів і розпоряджень Міністерства 

охорони здоров'я України щодо впровадження ефективних методів замісної 

терапії в закладах наркологічної служби України. 

Сума: $ 7 070  

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

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у міжнародній 

конференції "Наркозалежність та медико-соціальні наслідки", м. Казань, 

Республіка Татарстан, 3–5 березня 2003 року. 

Сума: $ 200  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович. 

Зміст проекту: Проведення національної конференції "Консолідація зусиль 

державних та громадських структур щодо розробки та впровадження активних 

дій з протистояння епідемії ВІЛ/СНІДу та ін'єкційному вживанню наркотиків в 



Україні". 

Сума: $ 6 995  

Організація: Реабілітаційний центр "Сходи", м. Одеса. 

Керівник проекту: Семенова Олена Вікторівна. 

Зміст проекту: Підготовка та апробація системи моніторингу та оцінювання 

ефективності програм лікування наркотичної залежності в Україні. 

Сума: $ 14 495  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Кожан Наталія Євгенівна. 

Зміст проекту: Поширення міжнародного досвіду впровадження ефективних 

методів лікування та реабілітації, побудованих на моделі замісної терапії. 

Розробка навчальних програм та навчально-методичних модулів з висвітлення 

питань управління та логістики програми "Зменшення шкоди" в умовах 

пенітенціарної системи для медичних, соціальних працівників та консультантів 

особового складу закладів виконання покарань. Підготовка пропозицій щодо 

перегляду законодавчої та директивної баз про порядок утримання засуджених 

наркозалежних. 

Сума: $ 90 000  

Організація: Благодійний фонд "Реабілітаційний центр наркозалежних 

"Віртус", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Наркоманія та суспільство: шляхи вирішення проблеми", доповідь з проблем 

використання замісної терапії та її впровадження в Україні, м. Казань, 

Республіка Татарстан, 6–7 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 280  

Організація: Благодійний фонд "Реабілітаційний центр наркозалежних 

"Віртус", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у Зальцбурзькому 

семінарі з доповіддю стосовно проблем використання замісної терапії. 

Сума: $ 845  

Організація: Благодійний фонд "Реабілітаційний центр наркозалежних 

"Віртус", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у міжнародній 

конференції з доповіддю щодо проблем використання замісної терапії та 

впровадження пілотних проектів підтримуючої терапії в Україні, м. Нью-Йорк, 

США, 17–18 листопада 2003 року. 

Сума: $ 1 146  



 

 

Захист прав психічно хворих 

Кількість проектів: 11  

Сума: $ 33 422 

Частка у загальній сумі грантів: 0,63 % 

Програма, що працює з 2001 року, сприяє запобіганню необґрунтованому 

утриманню хворих у стаціонарах, забезпеченню умов для якнайтривалішого 

збереження ними соціальних функцій, а також безпосередньому захисту 

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. Однією з 

найважливіших складових своєї діяльності програма вважає допомогу в 

організації денних центрів для дітей з особливими потребами, клубів, центрів 

раннього втручання. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 3 $ 6 094 

м. Київ 7 $ 24 997 

Харківська обл. 1 $ 2 331 

Разом: 11 $ 33 422 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійний фонд "Інститут раннього втручання" для дітей з 

порушеннями розвитку та дітей-інвалідів, м. Харків. 

Керівник проекту: Кукуруза Ганна Володимирівна. 

Зміст проекту: Підтримка візиту представника організації до Центру раннього 

втручання для дітей з особливими потребами з метою проведення консультацій 

щодо розробки програми співпраці, м. Будапешт, Угорщина. 

Сума: $ 2 331  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка професійної підготовки представників організації на 

III навчальному модулі "Включення та деінституалізація" з впровадження 

моделей соціального сервісу для осіб з особливими потребами, м. Загреб, 



Хорватія. 

Сума: $ 972  

Організація: Благодійний навчально-реабілітаційний центр для дітей та 

молоді з особливими потребами "Виноградар", м. Київ. 

Керівник проекту: Стогній Юлія Дмитрівна. 

Зміст проекту: Підтримка професійної підготовки представників організації на 

третьому навчальному модулі "Включення та деінституалізація" з 

впровадження моделей соціального сервісу для осіб з особливими потребами, 

м. Загреб, Хорватія. 

Сума: $ 740  

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

Зміст проекту: Організація та проведення круглого столу "Захист прав 

психічно хворих", м. Київ, 22–25 квітня 2003 року. 

Сума: $ 5 195  

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога життя", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка участі спеціалістів організації у IV тренінговому 

модулі з надання послуг дітям з особливими потребами, м. Вільнюс, Литва. 

Сума: $ 714  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка професійної підготовки представників організації на 

IV навчальному модулі "Включення та деінституалізація" з впровадження 

моделей соціального сервісу для осіб з особливими потребами, м. Загреб, 

Хорватія. 

Сума: $ 998  

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога життя", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка професійної підготовки представників організації на 

IV навчальному модулі "Включення та деінституалізація" з впровадження 

моделей соціального сервісу для осіб з особливими потребами, м. Загреб, 

Хорватія. 

Сума: $ 1 380  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Майорова Надія Володимирівна. 

Зміст проекту: Продовження розробки та впровадження механізму 



адвокатування прав людини з інтелектуальною недостатністю на проживання у 

громаді. 

Сума: $ 3 092  

Організація: Спілка матерів розумово відсталих осіб Мінського району міста 

Києва "Сонячний промінь", м. Київ. 

Керівник проекту: Стецков Олександр Валентинович. 

Зміст проекту: Розробка та апробація моделі втручання в кризу в сім'ях з 

розумово відсталими дітьми. Cтворення cлужби кризового втручання, надання 

консультацій, видання інформаційного вісника. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога життя", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка професійної підготовки працівників центру, 

забезпечення транспортного супроводу дітей та молоді з інтелектуальною 

недостатністю. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Легалізація Всеукраїнської коаліції захисту прав осіб з 

інтелектуальною недостатністю та створення її Наглядової Ради, формалізація 

стосунків між недержавними організаціями, що займаються проблемами осіб з 

інтелектуальною недостатністю. 

Сума: $ 10 000  

 

 

Швайцерівські семінари і конференції 

Кількість проектів: 6  

Сума: $ 4 938 

Частка у загальній сумі грантів: 0,09 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 5 $ 4 373 

Полтавська обл. 1 $ 565 

Разом: 6 $ 4 938 



 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Сквіра Лариса Олексіївна. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських фахівців у семінарі-тренінгу: 

внесення змін та доповнень до проекту Рамкової конвенції 2003 року з 

боротьби проти тютюну, м. Бухарест, Румунія, 22–27 квітня 2003 року. 

Сума: $ 565  

Організація: Український інформаційний центр з проблем алкоголю та 

наркотиків, м. Київ. 

Керівник проекту: Красовський Костянтин Сергійович. 

Зміст проекту: Підготовка матеріалів та підтримка участі українських фахівців 

у конференції "Створення коаліцій з контролю над тютюном", м. Бухарест, 

Румунія, 22–27 квітня 2003 року. 

Сума: $ 950  

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

Зміст проекту: Підготовки матеріалів та підтримка участі М. Машляківського 

у конференції "Створення коаліцій з контролю над тютюном", м. Бухарест, 

Румунія, 22–27 квітня 2003 року. 

Сума: $ 480  

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

Зміст проекту: Підтримка участі українських фахівців у конференції "Мережа 

лідерів у сфері охорони здоров'я в регіоні СНД: політика та агітація" для 

формування політики охорони здоров'я та адвокації в галузі охорони здоров'я, 

м. Тбілісі, Грузія, 15–22 вересня 2003 року. 

Сума: $ 1 700  

Організація: Український інформаційний центр з проблем алкоголю та 

наркотиків, м. Київ. 

Керівник проекту: Красовський Костянтин Сергійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представника організації у конференції 

"Мережа лідерів у сфері охорони здоров'я в регіоні СНД: політика та агітація", 

м. Тбілісі, Грузія, 15–22 вересня 2003 року. 

Сума: $ 243  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович. 

Зміст проекту: Підтримка участі представників організації у конференції з 

просування правозахисної політики програм зменшення шкоди, м. Кишинів, 



Молдова, 19–21 листопада 2003 року. 

Сума: $ 1 000  

 

 

Зальцбурзькі семінари 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 26 660 

Частка у загальній сумі грантів: 0,50 % 

Зальцбурзькі медичні семінари започатковано як місце зустрічі американських 

лікарів провідних медичних університетів та їхніх клінік з лікарями 

Центральної та Східної Європи. Семінари сприяють ознайомленню 

українських спеціалістів з найновішими досягненнями сучасної медицини, а 

також консолідації зусиль та підтримці міжконтинентальних професійних 

контактів у галузі охорони здоров’я. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 26 660 

Разом: 1 $ 26 660 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Ініціативи у громадській охороні 

здоров’я", м. Київ. 

Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських лікарів у Зальцбурзьких 

семінарах та їхнього навчання в інтернатурі, розповсюждення набутих знань 

для сприяння наданню ефективної та якісної лікувально-профілактичної 

допомоги й адаптації системи надання послуг у сфері охорони здоров'я до 

світових стандартів. 

Сума: $ 26 660  

 

 

Школа громадської охорони здоров'я 



Кількість проектів: 1  

Сума: $ 90 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,69 % 

Розвиток Школи громадської охорони здоров’я, започаткованої 2002 року в 

Національному університеті "Києво-Могилянська академія" за підтримки 

Міжнародного фонду "Відродження", сприяє становленню нової для України 

професії — спеціаліст в галузі громадської охорони здоров’я. Така фахова 

освіта дозволить вирішити низку нагальних проблем системи охорони здоров’я 

України, зокрема підвищити професійний рівень менеджерів охорони здоров’я 

та надати можливість представникам громадського сектору набути спеціальних 

знань з профілактики інфекційних захворювань, реабілітації узалежнених 

тощо. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 90 000 

Разом: 1 $ 90 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-

Могилянської Академії, м. Київ. 

Керівник проекту: Грига Ірена Максимівна. 

Зміст проекту: Розробка навчальних планів для магістерської програми 

"Менеджмент в охороні здоров'я", підтримка навчальних візитів її викладачів, 

набір перших студентів до програми навчання з метою сприяння реформі 

сфери охорони здоров'я в Україні через освіту. 

Сума: $ 90 000  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 16  

Сума: $ 163 436 

Частка у загальній сумі грантів: 3,07 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон Підтримано Сума 



проектів 

АР Крим 1 $ 2 010 

м. Київ 8 $ 71 176 

Харківська обл. 1 $ 1 540 

Всеукраїнські проекти 6 $ 88 710 

Разом: 16 $ 163 436 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Зміст проекту: Навчання українського фахівця на курсі "Громадська охорона 

здоров'я", м. Каунас, Литва, 4–18 травня 2003 року. Підготовка статистичної 

інформації та аналітичної доповіді про стан здоров'я населення в Україні. 

Сума: $ 566  

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр "Вектор", м. Київ. 

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович. 

Зміст проекту: Проведення семінару-наради з питань внесення змін та 

розробки рекомендацій щодо впровадження в закладах Міністерства охорони 

здоров'я програм та ефективних методів діагностики та лікування хвороб, що 

передаються статевим шляхом. 

Сума: $ 19 990  

Організація: Харківська міська організація Міжнародної організації "Жіноча 

громада", м. Харків. 

Керівник проекту: Ясеновська Марія Едуардівна. 

Зміст проекту: Проведення семінару-тренінгу, моніторингової практики та 

групового нагляду зі зменшення агресії серед підлітків в інтернатних закладах 

для дітей-сиріт. 

Сума: $ 1 540  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книги: І. Гріненко. Наркобізнес та 

національна безпека. 

Сума: $ 3 730  

Організація: Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, м. Київ. 

Керівник проекту: Жовтяк Володимир Олегович. 

Зміст проекту: Проведення Всеукраїнської акції-реквієму у чотирнадцяти 

містах України "Пам'ятати про померлих, турбуватися про живих" задля 

приверенення уваги державних структур і суспільства до проблем ВІЛ/СНІД та 

консолідації зусиль у здійсненні протиепідемічних заходів. 

Сума: $ 5 220  



Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Захист прав та любіювання соціальних інтересів громадян з 

психічними діагнозами: впровадження механізму захисту права на соціальні 

послуги на рівні громади для осіб з розумовою відсталістю, експертний аналіз 

нормативних актів з питань допомоги інвалідам та формування позитивної 

громадської думки щодо соціальної адаптації осіб із психіатричними 

діагнозами. 

Сума: $ 12 500  

Організація: Навчально-інформаційний комп'ютерний центр Українського 

товариства сліпих, м. Київ. 

Керівник проекту: Васін Сергій Анатолійович. 

Зміст проекту: Підтримка участі українських фахівців з реабілітації інвалідів 

зору в спеціалізованій міжнародній виставці REHACare-2003, Німеччина, м. 

Дюссельдорф, 15–18 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 2 190  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книги: Bohdan Woronowicz. Bez tajemnic o 

uzaleznieniach i ich leczeniu. 

Сума: $ 3 770  

Організація: Міністерство охорони здоров’я України, м. Київ. 

Керівник проекту: Білий Володимир Якович. 

Зміст проекту: Підготовка до впровадження спільного проекту Уряду України 

та Світового банку "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" 

шляхом підтримки Групи впровадження проекту при Міністерстві охорони 

здоров'я України, забезпечення інформаційного супроводу виконання проекту. 

Сума: $ 35 720  

Організація: Благодійний фонд "Новий образ життя", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Баженов Вячеслав Юлійович. 

Зміст проекту: Проведення позасудових та судових розглядів за фактами 

порушень прав людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, у м. Сімферополь. 

Сума: $ 2 010  

Організація: Український інформаційний центр з проблем алкоголю та 

наркотиків, м. Київ. 

Керівник проекту: Андрєєва Тетяна Іллівна. 

Зміст проекту: Розвиток ресурсного центру з контролю над тютюном для 

країн СНД: поширення сучасної інформації для прибічників здоров'я та 

підготовка фахівців. 

Сума: $ 26 500  



Організація: Міжнародний фонд допомоги хворим з наслідками травм та 

захворювань, м. Київ. 

Керівник проекту: Виноградов Олег Всеволодович. 

Зміст проекту: Проведення Всеукраїнської конференції "Реформа охорони 

здоров'я. Обговорення законопроекту "Про фінансування охорони здоров'я та 

медичне страхування". Видання систематизованого аналітичного збірника 

матеріалів конференції, рекомендованого профільному Комітету й депутатам 

Верховної Ради України. 

Сума: $ 11 280  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу, аналізу та оцінки телевізійних 

програм і статей у ЗМІ України стосовно висвітлення ситуації з епідемією 

ВІЛ/СНІД. 

Сума: $ 1 020  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу ситуації з лікуванням, 

наданням допомоги та підтримки людям, що живуть з ВІЛ/СНІД, в Україні. 

Створення спеціалізованої електронної бази даних. 

Сума: $ 14 400  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Громадянська енергія", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Левченко Людмила Сергіївна. 

Зміст проекту: Прискорення розробки політики та законодавства з контролю 

над тютюном шляхом підвищення участі громадськості, ЗМІ та неурядових 

організацій у політичному та законодавчому процесах. 

Сума: $ 19 000  

Організація: Всеукраїнська благодійна організація "Українська Асоціація 

благодійників", м. Київ. 

Керівник проекту: Борткевич Сергій Іванович. 

Зміст проекту: Залучення громадськості до сприяння виконанню завдань 

Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз: створення 

комплексу навчально-виховних матеріалів, розробка та впровадження 

протитуберкульозної соціальної реклами, проведення громадського форуму. 

Сума: $ 4 000  

 

 



 

 

Структура витрат за напрямами діяльності 

Напрям діяльності 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Розвиток громадянського суспільства 239 $ 1 112 170 

Верховенство права 104 $ 879 718 

Засоби масової інформації 46 $ 812 894 

Розвиток інформаційного суспільства 98 $ 546 862 

Освітні програми 20 $ 126 803 

Ініціативи у галузі охорони здоров’я 104 $ 925 110 

Операційна діяльність 63 $ 911 854 

Разом: 674 $ 5 315 411 

 

 

Структура операційної діяльності 

Напрям діяльності 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Розвиток громадянського суспільства 12 $ 59 674 

Верховенство права 7 $ 45 751 

Засоби масової інформації 2 $ 55 202 

Розвиток інформаційного суспільства 8 $ 403 559 

Освітні програми 21 $ 304 955 

Ініціативи у галузі охорони здоров’я 13 $ 42 713 

Разом: 63 $ 911 854 

 

 

Розподіл підтриманих проектів за регіонами України 

Регіон України 
Підтримано 

проектів 

Всеукраїнських 

проектів 
Загальна сума 

Сума 

всеукраїнських 

проектів 

АР Крим 41 10 (24,39 %) $ 180 254 $ 40 559 

Вінницька обл. 7 1 (14,29 %) $ 73 182 $ 24 580 

Волинська обл. 3 1 (33,33 %) $ 5 609 $ 5 212 

Дніпропетровська обл. 15 2 (13,33 %) $ 82 559 $ 21 500 

Донецька обл. 27 3 (11,11 %) $ 158 938 $ 25 068 

Житомирська обл. 4 - (-) $ 29 345 $ - 



Закарпатська обл. 34 6 (17,65 %) $ 70 382 $ 15 910 

Запорізька обл. 10 2 (20,00 %) $ 57 563 $ 15 651 

Івано-Франківська обл. 7 1 (14,29 %) $ 50 685 $ 16 826 

Київська обл. 2 - (-) $ 13 638 $ - 

Кіровоградська обл. 6 - (-) $ 27 431 $ - 

Луганська обл. 15 1 (6,67 %) $ 85 218 $ 13 800 

Львівська обл. 68 39 (57,35 %) $ 350 490 $ 178 164 

м. Київ 260 187 (71,92 %) $ 2 540 736 $ 2 059 729 

Миколаївська обл. 5 - (-) $ 59 114 $ - 

Одеська обл. 28 7 (25,00 %) $ 139 127 $ 25 292 

Полтавська обл. 9 - (-) $ 60 779 $ - 

Рівненська обл. 5 1 (20,00 %) $ 29 015 $ 4 490 

Сумська обл. 4 1 (25,00 %) $ 28 334 $ 5 650 

Тернопільська обл. 1 - (-) $ 125 $ - 

Харківська обл. 24 11 (45,83 %) $ 136 413 $ 94 398 

Херсонська обл. 7 - (-) $ 43 132 $ - 

Хмельницька обл. 4 1 (25,00 %) $ 41 820 $ 7 900 

Черкаська обл. 8 1 (12,50 %) $ 35 132 $ 3 000 

Чернівецька обл. 6 - (-) $ 30 047 $ - 

Чернігівська обл. 11 2 (18,18 %) $ 74 489 $ 20 017 

Разом: 611 277 (45,34 %) $ 4 403 557 $ 2 577 746 

Операційна діяльність 63 36 (57,14 %) $ 911 854 $ 710 101 

Разом: 674 313 (46,44 %) $ 5 315 411 $ 3 287 847 

 

 

Організації, що отримали гранти Міжнародного фонду 

"Відродження" 2003 року 

Організація 
Підтримано 

проектів 

З них - 

всеукраїнських 

Загальна 

сума 

Агентство регіонального розвитку "Донбас", 

м. Донецьк 
4 1 $ 24 960 

Агентство розвитку Прикарпаття, м. Самбір 2 1 $ 5 884 

Академія суддів України, м. Київ 1 1 $ 6 313 

Акціонерне товариство "БАХВА", м. Одеса 1 1 $ 1 500 

Акціонерне товариство "Сумська обласна 

друкарня", м. Суми 
1 1 $ 5 650 

Альтернативні візуальні студії, м. Київ 1 1 $ 2 920 

Асоціація випускників міжнародних програм, 

м. Ужгород 
1 1 $ 560 

Асоціація діячів сучасного мистецтва України, 

м. Київ 
1 - $ 3 020 



Асоціація економічного розвитку Коломийщини, 

м. Коломия 
1 - $ 13 323 

Асоціація "Європейський шлях", м. Бердянськ 1 - $ 10 000 

Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк 2 - $ 397 

Асоціація кримськотатарських працівників освіти 

"Мааріфчі", м. Сімферополь 
1 - $ 3 500 

Асоціація міст України, м. Київ 2 2 $ 16 200 

Асоціація міст України, Полтавське регіональне 

відділення, м. Хорол 
1 - $ 7 800 

Асоціація "Нова музика", м. Одеса 3 - $ 22 400 

Асоціація "Нові горизонти", м. Дрогобич 1 - $ 3 616 

Асоціація підприємців-роботодавців м. Миколаєва, 

м. Миколаїв 
1 - $ 13 330 

Асоціація підтримки громадських ініціатив 

"Ковчег", м. Одеса 
3 - $ 3 933 

Асоціація "Поділля Перший", м. Хмельницький 1 - $ 15 000 

Асоціація професійних журналістів та рекламістів, 

м. Житомир 
1 - $ 7 000 

Асоціація ромів міста Ізмаїл та Ізмаїльського 

району Одеської області, м. Ізмаїл 
2 - $ 2 430 

Асоціація "Спільний простір", м. Київ 1 1 $ 19 000 

Асоціація студентів-правників та молодих юристів 

"Вестед", м. Ужгород 
1 1 $ 5 078 

Асоціація фермерів та приватних землевласників 

України, м. Київ 
1 1 $ 9 781 

Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія 1 - $ 2 000 

Благодійна ВІЛ-сервісна організація "Шанс", 

м. Кривий Ріг 
1 - $ 2 000 

Благодійна організація "Вчителі за демократію та 

партнерство", м. Київ 
1 1 $ 11 300 

Благодійна організація "Митець", м. Київ 3 3 $ 9 568 

Благодійна організація "Чернігівський жіночий 

правозахисний центр", м. Чернігів 
2 - $ 15 848 

Благодійне товариство допомоги інвалідам та 

особам з інтелектуальною недостатністю 

"Джерела", м. Київ 

6 2 $ 36 573 

Благодійний навчально-реабілітаційний центр для 

дітей та молоді з особливими потребами 

"Виноградар", м. Київ 

1 - $ 740 

Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-

психологійної інформації "Усі разом", м. Львів 
3 - $ 19 716 

Благодійний продюсерський фонд, м. Київ 1 1 $ 13 500 

Благодійний фонд "Альтернатива", м. Горлівка 1 - $ 2 000 

Благодійний фонд "Анти-СНІД", м. Полтава 1 - $ 4 816 

Благодійний фонд відродження і розвитку "Наш 1 1 $ 16 826 



Станіславів", м. Івано-Франківськ 

Благодійний фонд "Громадське радіо", м. Київ 2 2 $ 163 804 

Благодійний фонд "Демократичні ініціативи", 

м. Київ 
2 1 $ 15 580 

Благодійний фонд "Здоров'я жінки і планування 

сім'ї", м. Київ 
1 1 $ 35 000 

Благодійний фонд "Здоров'я нації", м. Макіївка 1 - $ 1 330 

Благодійний фонд ім. Абдурашида Медієва, 

м. Сімферополь 
1 1 $ 3 800 

Благодійний фонд "Інсайт", м. Черкаси 2 - $ 11 400 

Благодійний фонд "Інститут раннього втручання" 

для дітей з порушеннями розвитку та дітей-

інвалідів, м. Харків 

1 - $ 2 331 

Благодійний фонд "Крок назустріч", м. Суми 2 - $ 17 500 

Благодійний фонд "Львівський регіональний центр 

суддівських студій", м. Львів 
1 - $ 11 275 

Благодійний фонд "Надія і порятунок", 

м. Сімферополь 
2 - $ 12 304 

Благодійний фонд "Новий образ життя", 

м. Сімферополь 
1 - $ 2 010 

Благодійний фонд "Перше вересня", м. Київ 2 2 $ 23 774 

Благодійний фонд "Повернення до життя", 

м. Знам'янка 
2 - $ 13 541 

Благодійний фонд "Реабілітаційний центр 

наркозалежних "Віртус", м. Дніпропетровськ 
4 - $ 16 248 

Благодійний фонд "Салюс", м. Львів 2 - $ 22 740 

Благодійний фонд "Самодопомога", м. Львів 1 - $ 4 857 

Благодійний фонд "Сподівання", м. Запоріжжя 2 - $ 11 964 

Благодійний фонд "Фундація видавництва 

"Кальварія", м. Львів 
6 6 $ 14 200 

Благодійний фонд "Християнський дитячий фонд", 

м. Київ 
2 2 $ 12 950 

Благодійний фонд "Церковно-світської злагоди", 

м. Одеса 
1 - $ 330 

Благодійний християнський фонд "Солідарність", 

м. Івано-Франківськ 
1 - $ 3 708 

Брянківське міське об'єднання Всеукраїнського 

товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, 

м. Брянка 

1 - $ 5 800 

Великоберезнянське районне культурно-просвітнє 

товариство ромів "Романі Яг", смт. В. Березний 
1 - $ 2 500 

Видавництво "Альтерпрес", м. Київ 5 5 $ 20 500 

Видавництво "Астролябія", ТОВ, м. Львів 2 2 $ 6 200 

Видавництво "Атіка", ТОВ, м. Київ 1 1 $ 4 050 

Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів 8 8 $ 17 800 



Видавництво "Будівельник", МП, м. Одеса 2 2 $ 7 800 

Видавництво "Ваклер", м. Київ 3 3 $ 10 700 

Видавництво "Контекст", ТОВ, м. Київ 1 1 $ 3 500 

Видавництво "Лібра", ТОВ, м. Київ 1 1 $ 6 500 

Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів 3 3 $ 10 050 

Видавництво "Оджакъ", м. Сімферополь 1 - $ 2 000 

Видавництво "Пульсари", м. Київ 1 1 $ 1 000 

Видавничий дім "Альтернативи", м. Київ 1 1 $ 2 400 

Видавничий дім "Всесвіт", м. Київ 1 1 $ 1 000 

Видавничий дім "Ініціатива", м. Львів 1 1 $ 6 000 

Видавничий дім "КМ Академія", м. Київ 5 5 $ 19 500 

Виконавчий комітет Комсомольської міської ради 

Полтавської області, м. Комсомольськ 
1 - $ 9 500 

Виноградівське районне культурно-просвітнє 

товариство ромів "Романо-Дром", с. Великі Ком’яти 
1 - $ 1 000 

Відділення "Київський центр Інституту досліджень 

"Схід-Захід", м. Київ 
1 - $ 280 

Військово-патріотичне об'єднання "Каскад", 

м. Луганськ 
1 - $ 4 605 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. К.А. Тімірязєва, м. Вінниця 
1 - $ 6 000 

Вінницька правозахисна група, м. Вінниця 1 1 $ 24 580 

Вінницький громадський конгрес "Сталість", 

м. Вінниця 
2 - $ 23 942 

Вінницький міський громадський фонд захисту та 

рекреації хворих на епілепсію "Відродження", 

м. Вінниця 

1 - $ 8 399 

Волинська обласна організація спілки юристів 

України, м. Луцьк 
1 1 $ 5 212 

Всеукраїнська асоціація молодіжного 

співробітництва "Альтернатива – В", м. Київ 
1 - $ 11 452 

Всеукраїнська благодійна організація "Українська 

Асоціація благодійників", м. Київ 
1 1 $ 4 000 

Всеукраїнська благодійна організація "Українська 

федерація продовольчих банків", м. Донецьк 
1 - $ 800 

Всеукраїнська громадська організація 

"Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди", 

м. Київ 

10 4 $ 99 126 

Всеукраїнська громадська організація "Жіночий 

консорціум України", м. Київ 
2 1 $ 12 509 

Всеукраїнська громадська організація "Комітет 

виборців України", м. Київ 
3 - $ 3 227 

Всеукраїнська громадська організація 

"Недержавний аналітичний центр "Інститут 

реформ", м. Київ 

1 1 $ 6 225 



Всеукраїнська громадська організація "Українська 

Інтернет-спільнота", м. Київ 
1 1 $ 13 500 

Всеукраїнська громадська організація "Центр 

"Розвиток демократії", м. Київ 
2 - $ 754 

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД, м. Київ 
1 1 $ 5 220 

Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація, 

м. Київ 
1 1 $ 8 182 

Всеукраїнська спілка громадських організацій 

"Конгрес ромен України", м. Київ 
1 1 $ 8 600 

Всеукраїнське об'єднання солідарності трудівників, 

м. Київ 
1 1 $ 5 045 

Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і 

репресованих, м. Київ 
1 1 $ 9 134 

Всеукраїнський благодійний фонд "Громадянська 

енергія", м. Київ 
1 - $ 19 000 

Всеукраїнський благодійний фонд "Інформаційне 

суспільство України", м. Київ 
3 3 $ 61 450 

Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ 3 3 $ 24 870 

Всеукраїнський благодійний фонд "Правова 

ініціатива", м. Київ 
2 2 $ 11 309 

Всеукраїнський благодійний фонд "Українська 

правнича фундація", м. Київ 
6 6 $ 51 475 

Всеукраїнський комітет захисту дітей, м. Київ 1 1 $ 6 000 

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ 1 1 $ 6 000 

Громадська організація "Товариство "Холмщина", 

м. Рівне 
1 - $ 125 

Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво-

Київ", м. Київ 
1 1 $ 4 079 

Громадська організація "Агентство з розвитку 

приватної ініціативи", м. Івано-Франківськ 
1 - $ 8 000 

Громадська організація "Агенція з розвитку 

сільської території", м. Жидачів 
1 - $ 5 500 

Громадська організація "Асоціація аналітиків 

політики", м. Дніпропетровськ 
1 - $ 15 000 

Громадська організація "Європейський діалог", 

м. Львів 
5 4 $ 21 822 

Громадська організація "Жінки за довкілля", 

м. Одеса 
1 - $ 525 

Громадська організація "За права кожного", 

м. Кременчук 
1 - $ 3 746 

Громадська організація "Ініціативи у громадській 

охороні здоров’я", м. Київ 
1 1 $ 26 660 

Громадська організація "Інститут інформаційного 

суспільства", м. Київ 
1 1 $ 2 500 



Громадська організація "Інститут ліберального 

суспільства", м. Київ 
1 1 $ 9 670 

Громадська організація "Інститут розвитку міста", 

м. Львів 
1 - $ 4 500 

Громадська організація "Інформаційний прес-

центр", м. Сімферополь 
2 - $ 24 346 

Громадська організація "Київ — рідний дім", 

м. Київ 
1 - $ 12 664 

Громадська організація Клуб "Вікторія", 

м. Павлоград 
2 - $ 6 683 

Громадська організація "Кондор", м. Одеса 1 1 $ 2 000 

Громадська організація "Кримська республіканська 

група медіації", м. Сімферополь 
1 1 $ 5 740 

Громадська організація "Кримський центр реформ", 

м. Бахчисарай 
1 - $ 2 000 

Громадська організація "Кримськотатарська 

ініціатива", м. Сімферополь 
1 - $ 475 

Громадська організація "Луганський обласний 

центр політичних та соціологічних досліджень 

"Політсоціум", м. Луганськ 

1 - $ 6 000 

Громадська організація "Мелітопольський 

Меморіал", м. Мелітополь 
1 - $ 379 

Громадська організація "Мелітопольський освітньо-

інформаційний центр прав людини "Захист", 

м. Мелітополь 

1 - $ 6 680 

Громадська організація "Науково-видавниче 

об'єднання "Дух і Літера", м. Київ 
1 1 $ 2 945 

Громадська організація "Незалежний 

культурологічний журнал "Ї"", м. Львів 
1 - $ 15 000 

Громадська організація "Партія відродження 

Кам'янця-Подільського", м. Кам'янець-Подільський 
1 - $ 7 000 

Громадська організація Пролетарського району м. 

Донецька "Громада Першотравнева", м. Донецьк 
1 - $ 5 000 

Громадська організація "Реабілітаційний центр 

"Ступені", м. Чернігів 
2 - $ 8 900 

Громадська організація "Розмай", м. Київ 4 4 $ 127 020 

Громадська організація "Романо дром" ("Циганська 

дорога"), м. Миргород 
1 - $ 103 

Громадська організація "Суспільно-аналітичний рух 

"Група громадян", м. Київ 
1 1 $ 13 102 

Громадська організація "Терещенківський фонд", 

м. Київ 
2 1 $ 8 674 

Громадська організація "Товариство "Зелений 

хрест", м. Львів 
1 - $ 818 

Громадська організація "Товариство науковців по 

сприянню муніципальній реформі", м. Київ 
2 - $ 14 500 



Громадська організація "Товариство ромської 

інтелігенції "Раїкане Рома" ("Ромська інтелігенція"), 

м. Ужгород 

1 1 $ 600 

Громадська організація "Українська медіа спілка", 

м. Київ 
2 2 $ 30 816 

Громадська організація "Українська правда", м. Київ 1 1 $ 19 940 

Громадська організація "Український інститут 

соціальних досліджень", м. Київ 
1 1 $ 14 610 

Громадська організація "Український мистецький 

форум", м. Київ 
2 1 $ 35 323 

Громадська організація "Українсько-польський 

форум", м. Київ 
2 2 $ 8 090 

Громадська організація "Фонд "Демократичний 

семінар", м. Львів 
1 1 $ 5 560 

Громадська організація "Фонд "Молодість", м. Київ 1 1 $ 14 985 

Громадська організація "Фонд розвитку 

гуманітарних технологій", м. Київ 
1 1 $ 10 000 

Громадська організація "Форум видавців", м. Львів 1 1 $ 10 000 

Громадська організація "Центр доказової 

медицини", м. Київ 
1 1 $ 10 995 

Громадська організація "Центр досліджень 

соціальних перспектив Донбасу", м. Донецьк 
1 - $ 19 183 

Громадська організація "Центр соціального 

добробуту "Доброчин", м. Чернігів 
2 - $ 13 246 

Громадська організація "Центр сучасних 

інформаційних технологій та візуальних мистецтв", 

м. Харків 

2 1 $ 24 407 

Громадська організація "Центр філантропії", м. Київ 1 - $ 1 441 

Громадська організація "Юридичний клуб", м. Київ 2 2 $ 24 275 

Громадська районна організація 

"Кримськотатарський ПЕН-клуб", м. Сімферополь 
1 1 $ 2 900 

Громадська спілка "Буковинська партнерська 

агенція", м. Чернівці 
3 - $ 18 500 

Громадський комітет захисту конституційних прав 

та свобод громадян, м. Луганськ 
2 - $ 19 244 

Громадський центр "Ділові ініціативи", м. Івано-

Франківськ 
1 - $ 490 

Державний департамент України з питань 

виконання покарань, м. Київ 
6 4 $ 59 927 

Дитяча громадська організація "Нові соціальні 

технології", м. Ялта 
1 - $ 2 000 

Дніпропетровська державна медична академія, 

м. Дніпропетровськ 
1 - $ 600 

Дніпропетровська міська громадська організація 

"Центр культури", м. Дніпропетровськ 
1 1 $ 14 500 



Дніпропетровська обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Дніпропетровськ 
1 - $ 6 000 

Дніпропетровське відділення Всеукраїнського 

комітету захисту дітей, м. Дніпропетровськ 
1 - $ 5 093 

Дніпропетровське обласне громадське об'єднання 

спеціалістів соціальної роботи "Нове покоління", 

м. Дніпропетровськ 

1 - $ 7 505 

Донецька міська організація "Донецький Меморіал", 

м. Донецьк 
2 1 $ 4 367 

Донецьке обласне товариство споживачів, 

м. Донецьк 
1 - $ 567 

Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-

інфікованим, м. Донецьк 
4 - $ 32 573 

Донецький міський благодійний фонд "Доброта", 

м. Донецьк 
2 - $ 17 322 

Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк 1 - $ 5 801 

Донецький фонд соціального захисту та милосердя, 

м. Донецьк 
1 1 $ 10 414 

Дрогобицька міська громадська організація "Центр 

муніципального та регіонального розвитку", 

м. Дрогобич 

1 - $ 13 330 

Житомирська міська громадська організація 

"Інститут впровадження новацій", м. Житомир 
1 - $ 9 745 

Житомирський обласний благодійний фонд протидії 

соціально небезпечним хворобам та СНІД, 

м. Житомир 

2 - $ 12 600 

Житомирський обласний центр молодіжних 

ініціатив, м. Житомир 
1 - $ 150 

Закарпатська асоціація ромських громадських 

організацій "Єкгіпе" ("Єдність"), м. Ужгород 
1 - $ 496 

Закарпатська державна обласна універсальна 

наукова бібліотека, м. Ужгород 
2 1 $ 13 600 

Закарпатська обласна громадська організація 

"Товариство громадського самозахисту", 

м. Ужгород 

2 - $ 8 000 

Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород 
6 - $ 6 200 

Закарпатське обласне товариство ромів "Романі 

зор", м. Ужгород 
2 1 $ 2 372 

Закарпатське обласне товариство ромів "Романі 

Чгіб" ("Ромська мова"), м. Ужгород 
1 - $ 660 

Закарпатське обласне товариство циган "Амаро 

Дром", м. Ужгород 
1 - $ 1 000 

Закарпатський обласний благодійний фонд 

"Праліпе" ("Братерство"), м. Ужгород 
1 1 $ 540 

Закарпатський обласний молодіжний ромський клуб 1 - $ 618 



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

Залучанський дитячий будинок-інтернат, с. Д. 

Залуччя 
1 - $ 438 

Запорізька міська громадська правозахисна жіноча 

організація, м. Запоріжжя 
1 1 $ 8 151 

Запорізький юридичний інститут МВС України, 

м. Запоріжжя 
1 1 $ 7 500 

Західноукраїнський центр прав людини та 

громадських ініціатив, м. Стрий 
1 - $ 13 330 

Звенигородська районна громадська організація 

"Ромаї Катуна", м. Звенигородка 
1 - $ 1 200 

Івано-Франківська державна обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. І.Франка, м. Івано-Франківськ 
1 - $ 7 900 

Інноваційний центр з міжнародних освітніх програм 

"ІНКОС", м. Київ 
1 1 $ 10 773 

Інститут громадянського суспільства, м. Київ 1 1 $ 44 050 

Інститут державного управління та регіонального 

розвитку, м. Ужгород 
1 - $ 172 

Інститут економіко-соціальних проблем 

"Республіка", м. Київ 
2 2 $ 14 890 

Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій, м. Київ 
1 1 $ 7 000 

Інститут європейських досліджень Національної 

Академії наук України, м. Київ 
1 1 $ 6 800 

Інститут конкурентного суспільства, м. Київ 1 1 $ 15 000 

Інститут масової інформації, м. Київ 3 3 $ 78 822 

Інститут отоларингології Академії медичних наук 

України, м. Київ 
1 - $ 710 

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава 

Мудрого, м. Київ 
1 1 $ 36 000 

Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності, 

м. Київ 
2 - $ 6 410 

Інститут прямої демократії, м. Київ 1 - $ 6 000 

Інститут регіональних та євроінтеграційних 

досліджень "ЄвроРегіо Украіна", м. Київ 
1 1 $ 6 400 

Інститут соціально-економічних стратегій, м. Київ 2 2 $ 43 950 

Інформаційно-аналітичний центр "Демократія через 

культуру", м. Київ 
2 2 $ 9 800 

Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та 

розвиток", м. Сімферополь 
1 - $ 3 000 

Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Львів 
1 1 $ 8 100 

Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Дніпропетровськ 
1 1 $ 7 000 

Інформаційно-освітній центр "Жіноча мережа", 1 - $ 426 



м. Київ 

Інформаційно-ресурсний центр "Реформування 

земельних відносин в Україні", м. Київ 
1 1 $ 5 000 

Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду 

України, м. Боярка 
4 4 $ 13 200 

Київська міська муніципальна колегія адвокатів, 

м. Київ 
1 1 $ 6 295 

Київська незалежна медіа-профспілка України, 

м. Київ 
2 2 $ 63 543 

Київська школа підприємців, м. Київ 3 2 $ 29 781 

Київський еколого-культурний центр, м. Київ 2 1 $ 3 683 

Київський інститут внутрішніх справ, м. Київ 1 1 $ 6 317 

Київський національний лінгвістичний університет, 

м. Київ 
1 - $ 500 

Кіровоградська асоціація "Громадські ініціативи", 

м. Кіровоград 
1 - $ 1 500 

Кіровоградська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д.І. Чижевського, м. Кіровоград 
1 - $ 7 200 

Кіровоградський обласний молодіжний центр 

волонтерів "Геліос", м. Кіровоград 
1 - $ 4 680 

К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ 3 3 $ 5 650 

Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, 

м. Сімферополь 
1 - $ 12 989 

Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ 1 - $ 369 

Конфедерація вільних профспілок України, м. Київ 1 - $ 650 

Костянтинівська міська громадська організація 

"Товариство сприяння ВІЛ-інфікованим", 

м. Костянтинівка 

1 - $ 2 000 

Кременчуцька міська громадська організація 

сприяння профілактиці соціально негативних явищ 

у суспільстві "Порятунок", м. Кременчук 

4 - $ 19 917 

Кримська республіканська універсальна наукова 

бібліотека ім. І. Франка, м. Сімферополь 
2 - $ 9 900 

Кримське вірменське товариство, м. Сімферополь 1 1 $ 2 500 

Кримське республіканське відділення Товариства 

зв’язків з українцями за межами України "Україна 

— світ", м. Сімферополь 

2 - $ 6 000 

Кримське республіканське культурно-просвітницьке 

товариство "Кримчахлар", м. Сімферополь 
1 - $ 2 500 

Кримський державний інженерно-педагогічний 

університет, м. Сімферополь 
3 - $ 9 500 

Кримськотатарський фонд культури Автономної 

республіки Крим, м. Сімферополь 
1 - $ 2 500 

Культурне товариство циган Закарпаття "Ром Сом", 

м. Ужгород 
2 - $ 3 255 



Ліга жінок-виборців України "50/50", м. Київ 1 1 $ 7 800 

Ліга кримськотатарських юристів "Ініціум", 

м. Сімферополь 
2 - $ 22 413 

Луганська обласна група медіації, м. Луганськ 2 - $ 4 991 

Луганська обласна організація Всеукраїнського 

об'єднання демократичних сил "Злагода", 

м. Луганськ 

1 - $ 393 

Луганська обласна організація "Суспільна служба 

правової допомоги", м. Луганськ 
2 - $ 5 938 

Луганська обласна універсальна бібліотека ім. О.М. 

Горького, м. Луганськ 
1 - $ 7 900 

Луганське обласне відділення Комітету виборців 

України, м. Сєверодонецьк 
1 - $ 7 940 

Луганський благодійний фонд "Анти-СНІД", 

м. Луганськ 
2 1 $ 17 800 

Львівська галерея мистецтв, м. Львів 1 - $ 86 

Львівська міська громадська організація 

"Товариство "Громадські ініціативи", 

смт. Брюховичі 

1 - $ 7 500 

Львівська міська громадська організація 

"Товариство Універсуму", м. Львів 
1 - $ 1 350 

Львівська міська громадська організація "Центр 

духовної і психологічної підтримки та 

взаємодопомоги на засадах християнської моралі 

"Дорога", м. Львів 

1 - $ 8 431 

Львівський регіональний інститут державного 

управління Української академії державного 

управління при Президентові України, м. Львів 

1 1 $ 7 500 

Маріупольська спілка молоді, м. Маріуполь 1 - $ 2 000 

Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога 

життя", м. Ужгород 
3 - $ 6 094 

Медичний інформаційно-аналітичний центр 

"Вектор", м. Київ 
5 4 $ 125 055 

Микитинська виправна колонія №87, м. Горлівка 1 - $ 8 288 

Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", 

м. Миколаїв 
1 - $ 20 474 

Миколаївський місцевий благодійний фонд 

"Юнітус", м. Миколаїв 
2 - $ 20 310 

Міжнародна громадська організація "Інтерньюз–

Україна", м. Київ 
2 2 $ 16 784 

Міжнародна громадська організація "Міжнародний 

центр перспективних досліджень", м. Київ 
1 1 $ 1 020 

Міжнародна спілка вчителів з оздоровчо-

спортивних дисциплін "Тамара", м. Київ 
1 - $ 665 

Міжнародне товариство прав людини — Українська 

секція, м. Київ 
2 2 $ 13 230 



Міжнародний благодійний фонд "Академія 

української преси", м. Київ 
2 2 $ 79 520 

Міжнародний благодійний фонд "Видавництво 

Сфера", м. Київ 
4 2 $ 13 104 

Міжнародний благодійний фонд відродження 

Києво-Могилянської Академії, м. Київ 
3 3 $ 112 800 

Міжнародний благодійний фонд "СНІД Фонд Схід-

Захід", м. Київ 
1 - $ 7 490 

Міжнародний благодійний фонд "Український 

жіночий фонд", м. Київ 
1 1 $ 4 000 

Міжнародний комітет по захисту прав платників 

податків у країнах Центральної і Східної Європи та 

Центральної Азії, м. Київ 

1 1 $ 7 655 

Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ 63 36 $ 911 854 

Міжнародний фонд допомоги хворим з наслідками 

травм та захворювань, м. Київ 
1 1 $ 11 280 

Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, 

м. Київ 
1 1 $ 5 245 

Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ 1 1 $ 7 000 

Міжнародний фонд "Центр суддівських студій", 

м. Київ 
2 1 $ 17 368 

Міністерство охорони здоров’я України, м. Київ 1 1 $ 35 720 

Місцева дитяча громадська організація "Мелевше" 

("Фіалка"), с. Українка 
1 - $ 2 000 

Міська молодіжна громадська організація 

"Молодіжна Альтернатива", м. Чернігів 
1 1 $ 14 097 

Молодіжна громадська організація "Європейська 

асоціація студентів права "ЕАСП-Ужгород", 

м. Ужгород 

1 - $ 6 967 

Молодіжна громадська організація "Молодіжний 

гуманітарний центр", м. Київ 
1 1 $ 14 060 

Молодіжна громадська організація "Прайвесі 

Юкрейн", м. Київ 
1 1 $ 17 678 

Молодіжний центр жіночих ініціатив, 

м. Севастополь 
1 - $ 1 499 

Молодіжно-спортивний клуб боксу та кікбоксингу 

"Ринг", м. Білогірськ 
1 - $ 1 300 

Навчально-інформаційний комп'ютерний центр 

Українського товариства сліпих, м. Київ 
1 - $ 2 190 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності Академії правових наук України, 

м. Харків 

1 1 $ 9 711 

Національна парламентська бібліотека України, 

м. Київ 
1 - $ 7 900 

Національний університет "Києво-Могилянська 

Академія", м. Київ 
1 1 $ 6 000 



Національно-культурне об'єднання "Амала", м. Київ 1 1 $ 6 100 

Незалежна асоціація телерадіомовників, м. Київ 1 1 $ 24 583 

Незалежна профспілка журналістів, м. Одеса 1 - $ 13 800 

Обласний культурний центр "Аме Рома", м. Харків 2 - $ 3 750 

Община циган "Аме Рома" у Черкаській області, 

м. Золотоноша 
2 - $ 2 592 

Одеська міська громадська організація "Лицем до 

лиця", м. Одеса 
1 - $ 3 500 

Одеська обласна група медіації, м. Одеса 1 - $ 625 

Одеський благодійний фонд реабілітації та 

соціальної адаптації громадян без постійного місця 

проживання "Шлях до дому", м. Одеса 

4 - $ 40 908 

Південно-східний центр муніципального і 

регіонального розвитку, м. Луганськ 
2 - $ 10 607 

Південноукраїнський центр молодих юристів, 

м. Одеса 
2 1 $ 7 584 

Подільський центр прав людини, м. Вінниця 2 - $ 10 261 

Полтавський обласний медіа-клуб, м. Полтава 1 - $ 15 000 

Професійна спілка "Запорізька незалежна медіа-

профспілка", м. Запоріжжя 
1 - $ 11 410 

Професійна спілка працівників мас-медіа м. 

Чернігова, м. Чернігів 
1 - $ 8 925 

Рахівське районне жіноче громадське культурно-

просвітнє товариство "Бахталі лума" ("Щасливий 

світ"), м. Рахів 

1 - $ 1 500 

Реабілітаційний центр "Сходи", м. Одеса 1 - $ 14 495 

Регіональне агентство стійкого розвитку, м. Львів 1 - $ 244 

Регіональний благодійний фонд "Резонанс", 

м. Львів 
1 - $ 488 

Регіональний громадський фонд "Право і 

демократія", м. Львів 
2 - $ 14 423 

Регіональний фонд громадських ініціатив 

"Волинський ресурсний центр", м. Рівне 
1 - $ 9 500 

Рівненська державна обласна бібліотека, м. Рівне 1 - $ 7 900 

Рівненська обласна громадська організація Комітету 

виборців України, м. Рівне 
1 - $ 7 000 

Ромська асоціація міста Балта та Балтського району, 

м. Балта 
1 - $ 1 000 

Ромська школа при Асоціації ромів, м. Ізмаїл 1 - $ 2 500 

Севастопольська правозахисна група, 

м. Севастополь 
2 1 $ 7 770 

Секретаріат Коаліції громадських організацій 

України "Свобода вибору", м. Київ 
1 1 $ 9 187 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, м. Київ 
1 - $ 417 



Сімферопольська міська громадська організація 

"Інститут соціальних досліджень", м. Сімферополь 
1 - $ 6 291 

Сімферопольська міська громадська організація 

"Фонд Темель", м. Сімферополь 
1 - $ 3 500 

Слов'янська міська громадська організація "Наша 

допомога", м. Слов'янськ 
1 - $ 2 000 

"Союз українок" Львівської області, м. Стрий 1 - $ 940 

Спілка журналістів України, Правління Львівської 

обласної організації, м. Львів 
1 - $ 96 

Спілка матерів розумово відсталих осіб Мінського 

району міста Києва "Сонячний промінь", м. Київ 
1 - $ 4 000 

Спілка підприємців Тростянеччини, м. Тростянець 1 - $ 13 330 

Спілка сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму в Криму, м. Сімферополь 
1 - $ 3 000 

Спілка сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні, м. Київ 
1 - $ 598 

Сумська обласна організація журналістів, м. Суми 1 - $ 5 354 

Суспільно-гуманітарний консорціум "Генеза", 

м. Львів 
7 5 $ 31 029 

Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, 

м. Харків 
2 1 $ 3 915 

Таврійська державна агротехнічна академія, 

м. Мелітополь 
1 - $ 237 

Таврійський центр елліністики "Ельпіда", 

м. Сімферополь 
1 1 $ 2 600 

Тернопільська обласна організація Спілки 

журналістів України, м. Тернопіль 
1 - $ 125 

Товариство "Відродження Криму", м. Бахчисарай 1 - $ 2 460 

Товариство з обмеженою відповідальністю "FetM", 

м. Київ 
1 1 $ 4 000 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", 

м. Київ 
3 3 $ 12 000 

Товариство музичної культури циган Закарпаття 

"Лаутарi", м. Ужгород 
3 1 $ 5 610 

Товариство муніципальних діячів "Муніципальна 

перспектива", м. Київ 
1 1 $ 7 500 

Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород 2 - $ 4 100 

Торезька організація Донецької обласної ліги 

ділових і професійних жінок, м. Торез 
1 - $ 7 310 

Українська асоціація видавців періодичної преси, 

м. Київ 
4 4 $ 16 386 

Українська асоціація по біоетиці, м. Київ 1 - $ 150 

Українська асоціація релігієзнавців, м. Київ 2 2 $ 15 324 

Українська світова спілка професійних учителів, 

м. Київ 
1 - $ 5 000 



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 - $ 2 400 

Український інформаційний центр з проблем 

алкоголю та наркотиків, м. Київ 
3 - $ 27 693 

Український культурно-етнографічний центр 

"Явір", с. Пожарське 
1 - $ 3 000 

Український філософський фонд, м. Київ 1 1 $ 2 355 

Український фонд культури, м. Київ 1 - $ 201 

Український центр вивчення історії Голокосту, 

м. Київ 
1 - $ 1 041 

Український центр духовної культури, м. Київ 1 1 $ 1 800 

Український центр економічних і політичних 

досліджень ім. Олександра Разумкова, м. Київ 
2 2 $ 26 570 

Училище професійної підготовки працівників 

міліції Управління внутрішніх справ Львівської 

області, м. Львів 

1 1 $ 5 700 

Фонд "Європа ХХІ", м. Київ 2 1 $ 10 640 

Фонд ім. І. Гаспринського, м. Сімферополь 1 1 $ 2 659 

Фонд "Мистецтво, культура та наука", м. Київ 1 1 $ 4 850 

Фонд підтримки бібліотек міста Сімферополя та 

Криму, м. Cімферополь 
2 2 $ 6 200 

Фонд "Правова просвіта", м. Донецьк 1 - $ 5 485 

Фонд розвитку міста Миколаєва, м. Миколаїв 1 - $ 5 000 

Фундація "Відкрите суспільство", м. Київ 2 2 $ 11 575 

Фундація імені князів-благодійників Острозьких, 

м. Рівне 
1 1 $ 4 490 

Харківська міська організація Міжнародної 

організації "Жіноча громада", м. Харків 
2 1 $ 12 777 

Харківська правозахисна група, м. Харків 4 3 $ 42 512 

Харківське обласне національно-культурне 

товариство циган "Ромен", м. Харків 
1 - $ 700 

Харківське юридичне товариство, м. Харків 1 1 $ 1 500 

Харківський громадський фонд місцевої демократії, 

м. Харків 
1 - $ 15 000 

Харківський громадський центр "Освіта", м. Харків 1 1 $ 7 300 

Харківський державний медичний університет, 

м. Харків 
1 - $ 590 

Харківський єврейський культурно-спортивний 

клуб "Маккабі", м. Харків 
1 1 $ 4 600 

Харківський Національний університет ім. В.Н. 

Каразіна, м. Харків 
2 - $ 1 150 

Херсонська обласна організація Спілки журналістів 1 - $ 334 



України, м. Херсон 

Херсонська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Гончара, м. Херсон 
1 - $ 7 900 

Херсонське міське товариство циган, м. Херсон 1 - $ 150 

Херсонський міський центр молодіжних ініціатив 

"ТОТЕМ", м. Херсон 
1 - $ 1 500 

Херсонський обласний благодійний фонд 

"Мангуст", м. Херсон 
3 - $ 33 248 

Хмельницька асоціація сприяння вирішенню 

проблем наркоманії "Вікторія", м. Хмельницький 
1 - $ 11 920 

Хмельницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Островського, м. Хмельницький 
1 1 $ 7 900 

Холодногірська виправна колонія №18, м. Харків 1 - $ 5 465 

Центр економічного розвитку, м. Київ 1 1 $ 10 000 

Центр експертиз "Альтернатива", 

м. Дніпропетровськ 
2 - $ 6 575 

Центр інформаційних досліджень та ресурсних 

послуг "Меридіан", м. Львів 
3 2 $ 11 263 

Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

України, м. Київ 
5 3 $ 25 720 

Центр підтримки приватної ініціативи, м. Львів 2 - $ 12 000 

Центр підтримки творчих ініціатив, м. Кіровоград 1 - $ 510 

Центр політико-правових реформ, м. Київ 2 2 $ 28 945 

Центр політичних досліджень, м. Львів 1 1 $ 15 000 

Центр політичних та інформаційних технологій 

"Демократія і розвиток", м. Київ 
1 - $ 320 

Центр політологічних досліджень, м. Донецьк 1 1 $ 6 890 

Центр прав людини "Древо життя", м. Харків 1 1 $ 705 

Центр правових та політичних досліджень "СІМ", 

м. Львів 
1 1 $ 14 398 

Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Одеса 
1 1 $ 7 100 

Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Сімферополь 
1 1 $ 6 840 

Центр сприяння розвитку міста, м. Кагарлик 1 - $ 4 400 

Центр сучасного мистецтва, м. Київ 2 1 $ 35 300 

Центр сучасного мистецтва, м. Одеса 1 1 $ 5 000 

Часопис "Критика", м. Київ 2 2 $ 10 040 

Черкаська обласна молодіжна громадська 

організація "Людина і конфлікт", м. Черкаси 
1 - $ 1 200 

Черкаська обласна організація Комітету виборців 

України, м. Черкаси 
2 1 $ 10 000 

Черкаський обласний комітет солдатських матерів, 

м. Черкаси 
1 - $ 9 940 



Чернівецький міський благодійний фонд "Нова 

сім’я", м. Чернівці 
2 - $ 10 440 

Чернівецький міський центр захисту приватних 

підприємців і підприємств малого бізнесу, 

м. Чернівці 

2 - $ 11 107 

Чернігівський громадський комітет захисту прав 

людини, м. Чернігів 
3 1 $ 18 218 

Чернігівський медіа-клуб, м. Чернігів 1 - $ 155 

Разом [ 390 організацій ]: 674 313 $ 5 315 411 

 

 


