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Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) засновано у квітні 1990 року. Він належить до мережі фундацій Джорджа 
Сороса, що складається з національних і регіональних фондів більш, ніж у тридцяти країнах світу, переважно у 
Центральній  і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. Ці фонди об’єднує  спільна мета — 
вони підтримують правничі, медійні, освітні, інформаційні, медичні, соціальні ініціативи, що сприяють розвиткові й 
утвердженню відкритого суспільства.

МФВ є найбільшою національною доброчинною громадською організацією в Україні. Завдання Фонду — фінансово 
та організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в Україні шляхом підтримки значущих 
для його розвитку громадських ініціатив. 2006 року МФВ надасть фінансову підтримку на суму до 7 мільйонів доларів 
США на проекти, що сприяють розвиткові європейської інтеграції, посиленню впливу  громадянського суспільства 
та його контролю за владою, системі громадського правозахисту й утвердженню принципу верховенства права в 
Україні, проведенню судової та пенітенціарної реформ, розвиткові громадської активності національних меншин, 
реформам у сферах освіти, охорони здоров’я, видавничій справі, проведенню справедливих та чесних виборів 
тощо.

Пріоритети Фонду визначають Правління і Програмні ради, до складу яких входять авторитетні українські громадські 
діячі, фахівці у тих галузях, в яких МФВ здійснює свою безпосередню діяльність: громадянське суспільство, 
верховенство права, освіта, ЗМІ, охорона здоров’я тощо. Правління Фонду є головним громадським органом МФВ 
і формує стратегію діяльності всієї організації. 

МФВ постійно інформує громадськість про свої програми та конкурси через  публікації у пресі, проведення прес-
конференцій і презентацій, через інтернет тощо. Працівники Фонду проводять консультації з усіх питань ґрантової 
діяльності МФВ.

Переважну більшість ґрантів МФВ розподіляє між недержавними організаціями. Зазвичай, фонд “Відродження” 
попередньо оголошує конкурс проектів, спрямованих на реалізацію запланованих програм МФВ. Фонд надає ґранти 
тим організаціям, проекти яких стали переможцями конкурсів.

Водночас, МФВ розглядає звернення громадян про фінансування різноманітних  проектів, завдання яких збігаються 
із метою Фонду. Крім надання ґрантів іншим організаціям, МФВ здійснює власну операційну діяльність, реалізуючи 
проекти у пріоритетних галузях своєї програмної діяльності.
 
Національні програми фінансуються з бюджету МФВ згідно з пропозиціями Правління і Програмних рад. Багаторічний 
досвід роботи фонду “Відродження” в Україні дає змогу не лише стежити за змінами в українському суспільстві, а 
й прогнозувати їх. У своїй діяльності програмні напрями МФВ орієнтуються, передусім, на загальноєвропейський 
досвід. 

Фонд має представництво в Києві (центральний офіс), а також інформаційних партнерів у Вінниці, Дніпропетровську, 
Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кіровограді, Луганську, Луцьку, Львові, Миколаєві, Одесі, 
Полтаві, Рівному, Севастополі, Сімферополі, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, 
Черкасах, Чернігові, Чернівцях. Це дає змогу МФВ швидко і завчасно поширювати інформацію у регіонах про 
оголошені конкурси, а також інформувати громадськість як про програмну діяльність Фонду, так і про конкурси 
інших донорів в Україні.

У 1990-2005 роках Фонд надав численним неурядовим організаціям (НУО) України, а також науково-освітнім, 
просвітницьким закладам, видавництвам ґрантів на суму понад 89 мільйони доларів США.

2006 року МФВ надасть третьому сектору України фінансову підтримку на суму до 7 мільйонів доларів США.
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2005 року Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) сприяв інституційному закріпленню досвіду демократії і 
захисту прав людини. Фонд вважав за необхідне допомогти громадським організаціям, що перебували на хвилі 
Помаранчевої революції, перетворитися на авторитетні суспільні інститути. І неурядові організації нашої країни 
переконливо засвідчили, що можуть здійснювати реальний вплив на прийняття суспільно важливих рішень органами 
державної влади всіх рівнів, як на рівні місцевому і загальнонаціональному, так і на міжнародному. МФВ активно 
допомагав громадянам забезпечувати громадський контроль над владою, спонукаючи її бути прозорою і підзвітною, 
неухильно дотримуватися взятих на себе міжнародних зобовязань та чиннних норм українського законодавства, 
а в разі невиконання — пропонувати свої варіанти розвитку галузевих політик, що максимально враховують 
інтереси різних суспільних груп, наполегливо лобіюючи втілення у життя  напрацьовані  альтернативні стратегії. 
Яскравий приклад такої підтримки громадянського суспільства з боку Фонду — проведення Перших Президентських 
слухань, що відбулися наприкінці листопада 2005 року, а також виборча ініціатива МФВ другої половини 2005 року 
“Усвідомлений вибір 2006”, завдяки якій НУО України розпочали широку громадську кампанію, мета якої — сприяти 
формуванню усвідомленого вибору громадян під час парламентських та місцевих виборів 2006 року. 

МФВ експертно й фінансово підтримував правозахисні громадські організації, допомагав демократизації 
судочинства, а також сприяв реформуванню пенітенціарної системи. Завдяки Фонду розпочато ефективний діалог 
між неурядовими організаціями та владою: створено Національну Комісію зі зміцнення демократії й утвердження 
верховенства права при Президентові України. Рішенням Міністра Внутрішніх Справ України створено Громадську 
Раду з прав людини при МВС, за наказом Міністра Юстиції розпочала свою діяльність Координаційна Рада з реформи 
системи безоплатної правової допомоги тощо.

Серед найефективніших ініціатив, підтриманих Міжнародним фондом “Відродження” щодо запобігання і боротьби 
з корупцією, варто згадати про діяльність мережі громадських організацій, котрі здійснюють постійний моніторинг 
відкритості органів державної влади: надсилають інформаційні запити та звернення громадян до посадових осіб з 
питань, що становлять суспільний інтерес і стосуються прав людини, оскаржують протиправні відмови у наданні 
інформації до суду тощо. Фонд сприяв проведенню незалежного аналізу щодо виконання місцевих бюджетів, 
дотримання конкурентних умов при укладанні угод на виконання робіт органами місцевого самоврядування, 
видання брошури “Громадський контроль за виконанням бюджетів” та практичного посібника “Бюджет як основний 
інструмент місцевої фінансової політики. Принципи формування та організація громадського контролю”. За кошти 
МФВ проведено тренінги і круглі столи для представників органів влади і недержавних організацій з питань 
попередження і протидії проявам корупції у різних сферах державного регулювання.

Фонд наполегливо розвивав громадські ініціативи, спрямовані на європейську інтеграцію України, на покращення 
обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції (крім проведення суто інформаційно-просвітницьких 
заходів, розробка і запровадження тренінгових курсів для державних службовців, суддів та журналістів, розвиток 
європейських студій у школах та університетах, вироблення теле- та радіопередач). Так, за ініціативи та підтримки 
Фонду створено Всеукраїнський консорціум центрів європейської інформації, 12 з яких вже відкрито на базі обласних 
бібліотек. Інший напрямок діяльності — громадський моніторинг вироблення та реалізації політики європейської/ 
євроатлантичної інтеграції. Крім того, МФВ долучився до експертної підтримки виконання Плану дій Україна-ЄС, 
підтримав роботу експертної групи, результатом якої стало видання публікації “Посилення співпраці між Україною та 
ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні”.  

Особливе місце у діяльності МФВ 2005 року займає проект “Центр тестових технологій”, який має на меті 
формування та запровадження системи зовнішнього тестування при вступі випускників середніх шкіл до ВУЗів 
України. Відповідний Указ Президента України перевів  пілотні напрацювання проекту, розвинутого Фондом, у 
практику вступних іспитів до вищих навчальних закладів 2006 року, наближуючи освіту країни до європейських 
стандартів, водночас зменшуючи зловживання та корупцію у цій сфері.
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Фонд продовжував сприяти закріпленню толерантності у міжкультурних взаєминах між різними етнічними групами 
країни, особливо в Автономній республіці Крим. Унікальна програма фонду “Роми України” опікувалася підвищенням 
рівня освіти для ромської молоді, безпосередньо розробляла і здійснювала моніторинг державної політики щодо 
ромського населення, допомагала розвою ромського мистецтва.

2005 рік став своєрідним лакмусовим папірцем для представників нової влади щодо принципових питань створення 
суспільного мовлення та реформування державних медіа — центральних ініціатив громадськості, що підтримувалися 
Міжнародним фондом ”Відродження“. Реалізація цих надзвичайно важливих для побудови демократичного 
суспільства ініціатив гальмувалася, насамперед, через брак чіткої державної політики у цій сфері, а також через 
неготовність безпосередніх учасників процесу до вирішення складних питань соціального захисту, що, зазвичай, 
супроводжують такі кардинальні реформи. Оскільки цей процес триває і досі, МФВ і надалі планує надавати 
експертну підтримку процесу роздержавлення українських медіа та створення суспільного мовлення.

Здійснюючи програму “Ініціативи у галузі громадської охорони здоров’я”, Фонд сприяв інституціоналізації стратегії 
”зменшення шкоди“ серед найуразливіших щодо ВІЛ груп населення — споживачів ін’єкційних наркотиків, жінок 
комерційного сексу, в’язнів. Водночас, МФВ здійснював іншу важливу інціативу у сфері охорони здоров’я населення — 
запустив пілотні проекти так званої замісної терапії. Нині завершено етап створення цілісної моделі ресоціалізації 
для представників цієї групи населення як працюючого соціально-технологічного циклу. Фонд упевнений, що саме 
ця програма повинна у наступні роки суттєво посилити підтримку з боку громадськості захист наших прав та доступ 
до отримання якісної медичної допомоги. 

Через взаємообміни, що фінансуються програмою “Схід-Схід: партнерство без кордонів”, МФВ підтримував 
розвиток довготривалого співробітництва між громадянами України та міжнародною спільнотою у вирішенні низки 
соціальних та соціально-економічних проблем. Один з конкурсів програми  “Розширення співпраці громадськості 
в регіоні Україна-Молдова-Румунія” набув  важливого звучання  в руслі становлення гарних взаємин між країнами-
сусідами у цьому регіоні.

Досвід фінансової та експертної підтримки Фондом дяльності та розвитку організацій громадянського суспільства 
України у 2005 році засвідчив про зростання авторитету та впливу громадського сектора на перебіг подій у державі. 
Міжнародний фонд “Відродження” і в наступному році продовжить активно сприяти відкритості та підзвітності влади, 
а також збільшенню ролі громадськості у житті країни, роблячи усе можливе, аби ця демократична норма стала 
звичною для українського суспільства.
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Кількість проектів: 234

Сума: $ 1 169 590

Частка у загальній сумі грантів: 22,29 %

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 9 $ 68 152

Вінницька обл. 2 $ 7 080

Волинська обл. 3 $ 5 806

Дніпропетровська обл. 2 $ 948

Донецька обл. 10 $ 26 287

Житомирська обл. 1 $ 270

Закарпатська обл. 18 $ 57 388

Запорізька обл. 5 $ 10 474

Івано-Франківська обл. 12 $ 48 593

Київська обл. 2 $ 2 103

Кіровоградська обл. 3 $ 9 713

Луганська обл. 5 $ 24 023

Львівська обл. 15 $ 59 011

м. Київ 50 $ 169 316

Миколаївська обл. 1 $ 5 000

Одеська обл. 11 $ 25 580

Полтавська обл. 2 $ 4 876

Рівненська обл. 2 $ 4 506

Сумська обл. 4 $ 17 516

Тернопільська обл. 2 $ 9 392

Харківська обл. 7 $ 17 232

Херсонська обл. 3 $ 12 685

Хмельницька обл. 2 $ 6 287

Черкаська обл. 4 $ 15 370

Чернівецька обл. 2 $ 10 096

Чернігівська обл. 3 $ 10 235

Всеукраїнські проекти 54 $ 541 651

Разом: 234 $ 1 169 590
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ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Кількість проектів: 234

Сума: $ 1 169 590

Частка у загальній сумі грантів: 22,29 %

Мета програми — посилити спроможність організацій громадянського суспільства  до дієвої самоорганізації для ефективного обстоювання 
прав та інтересів громадян, а також сприяти організаціям “третього сектору” у лобіюванні рішень органів влади щодо розв’язання ключових 
питань, які є на порядку денному сучасного українського суспільства. 

Програма ставить завдання сприяти перетворенню громадських організацій на авторитетні суспільні інститути, що спроможні здійснювати вплив 
на прийняття суспільно важливих рішень, провадити аналіз та  сприяти практичному вирішенню конкретних — місцевих, загальнонаціональних 
та міжнародних питань, забезпечувати громадський контроль над доцільністю та ефективністю діяльності органів влади на всіх рівнях, 
реалізацію ними вітчизняного законодавства й впливати на ефективне здійснення тих, що існують, а за необхідності — самостійно формулювати 
альтернативні стратегії суспільного розвитку.  
 
Поставленої мети планувалось досягти за рахунок підтримки громадських ініціатив, спрямованих на: 

1. Посилення експертно-аналітичних спроможностей інституцій громадянського суспільства

2. Проведення громадського моніторингу ефективності діяльності органів та посадових осіб публічної влади в Україні

3. Послаблення міжетнічниої напруги в Автономній республіці Крим 

4. Посилення впливу інституцій громадянського суспільства на формування  порядку денного громадської уваги та політики органів 
влади з вирішення актуальних проблем розвитку сучасного українського суспільства

5. Сприяння створенню коаліцій інституцій громадянського суспільства (зокрема й міжрегіональних), спрямованих на реалізацію 
спільних ініціатив.

6. Сприяння формуванню усвідомленої мотивації виборців під час кампанії парламентських та місцевих виборів 2006 року.  

Для реалізації цих завдань Програмою проведено такі конкурси:

• Конкурс “Vox Populi: Суспільний діалог для вирішення проблем місцевих громад ”, в межах якого підтримано ініціативи регіональних 
громадських організацій, спрямовані на створення постійного дискусійного майданчику для місцевої влади, громадськості, політичних 
партій та ЗМІ з обговорення актуальних проблем місцевої політики.

• Конкурс “Політика  — реалізація наших інтересів”, прямований на підтримку набуття навичок лідерами третього сектору та реалізаця 
ними в подальшому кампаній громадського лобіювання, присвячених реалізації запропонованих підходів до вирішення питань 
регіональної та муніципальної політики в рішеннях відповідних органів влади. 

• “Громадськість за верховенство права в діяльності органів влади”, спрямований на підтримку проектів з проведення громадського 
аудиту дотримання норм вітчизняного законодавства у підзаконних нормативних актах органів державної влади та місцевого 
самоврядування.   

• “Громадські інформаційні е-приймальні”, спрямований на підтримку проектів щодо впровадження у практику діяльності органів 
місцевого самоврядування та державного управління новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою реалізації 
принципів прозорості та підзвітності влади для якісних змін у відносинах влади та громадян.
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• Конкурси “Місцеві вибори 2006: моніторинг готовності партій” та “ Місцеві вибори 2006: усвідомлений вибір ”, спрямовані на аналіз 
готовності, програм та попередньої діяльності тих політичних партій, що братимуть участь у місцевих виборах 2006 року. 

 
Найбільш значущі громадські ініціативи, що підтримані в межах програми “Посилення впливу громадянського суспільства» у 2005 році:

• “Громадський барометр” — моніторинг діяльності нової влади України”,  реалізовано Українським центром економічних і політичних 
досліджень ім. Олександра Разумкова спільно з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, Інститутом 
конкурентного суспільства, Міжнародним центром перспективних досліджень, Фондом “Європа ХХІ”, Центром політико-правових 
реформ та Центрм ринкових реформ. Результатом проекту стали 2 дослідження, присвячені незалежній експертній оцінці провідними 
аналітичними центрами України головних проблем та досягнень у сфері економічної, правової, соціальної та міжнародної політики 
нової влади протягом перших 100 днів та року її діяльності. 

 • “Створення Доктрини громадського сектору”, реалізується незалежниим центром політичних досліджень. Мета проекту — створення 
документу, який узагальнює спільне бачення різних типів організацій громадянського суспільства  (благодійних фондів, аналітичних 
центрів, організацій, що надають соціальні послуги, органів самоорганізації населення) щодо принципів та завдань державної політики, 
спрямованої на створення сприятливих правових, фінансових, організаційних та інформаційних умов функціонування організацій 
громадянського суспільства в Україні. Проект Доктрини у вигляді додатків містить перелік та зміст проектів нормативних актів, 
ухвалених або скасованих Президентом, парламентом, урядом та низкою центральних органів виконавчої влади, аби реалізувати 
положення  доктрини у життя.

Наприкінці 2005 року МФВ пітримав ініціативу низки вітчизняних НУО щодо проведення в Україні широкої громадської кампанії “Усвідомлений 
вибір — 2006”. Метою кампанії є сприяння усвідомленому вибору громадян під час парламентських виборів 2006 року, шляхом поєднання 
зусиль незалежних аналітичних центрів, журналістів та відомих всеукраїнських громадських ініціатив для збору, аналізу та інформування 
виборців стосовно позиції фаворитів парламентської кампанії 2006 року з вирішення найрізонантніших проблем державної політики: політика 
цін та податків, виведення зарплат з “тіні”; подолання бідності, соціальний захист та пенсійна політика; якісна середня освіта та рівний 
доступ до вищої освіти; доступ до якісного медичного обслуговування; доступ до справедливого правосуддя; комунальний сектор — базові 
комунальні послуги та ціни на них. 

2005 року Програма сприяла організації та проведенню перших в Україні парламентських слухань, присвячених розвитку інформаційного 
суспільства, проведених спільно із Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Кабінетом Міністрів України, НАН України, ГО 
“Інтерньюз-Україна”, Інтернет Асоціацією України, компанією “Майкрософт” та представництвом Intel в Україні. Запроваджено спеціальний 
інтерактивний ресурс “Парламентські слухання з розвитку інформаційного суспільства в Україні” (www.sluhannya.in.ua). 

У номінації “Найкращі практики” в рамках Міністерського розширеного колоквіуму Ради Європи “Культура і культурна політика для розвитку” 
презентовано проект МФВ “Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек” 
(www.stage5.org.ua).

Впродовж 2005 року, реалізовуючи пріоритети та підтримуючи найбільш значущі громадські ініціативи, програма “Посилення впливу 
громадянського суспільства” тісно співпрацювала з Фондом Євразія (спільний конкурс “ Vox Populi: Суспільний діалог для вирішення проблем 
місцевих громад ”), програмою “Ініціатива з реформування місцевого самоврядування і державних послуг” Інституту відкритого суспільства 
(спільний конкурс “Політика — реалізація наших інтересів”). Разом із Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Кабінетом 
Міністрів України, НАН України, ГО “Інтерньюз-Україна”, Інтернет Асоціацією України, компанією “Майкрософт” та представництвом Intel в 
Україні програма сприяла організації та проведенню перших в Україні парламентських слухань, присвячених розвитку інформаційного 
суспільства.



13

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 4 $ 59 326

Вінницька обл. 1 $ 6 680

Донецька обл. 3 $ 14 600

Закарпатська обл. 5 $ 35 422

Івано-Франківська обл. 4 $ 21 228

Кіровоградська обл. 2 $ 4 823

Луганська обл. 3 $ 18 186

Львівська обл. 4 $ 26 310

м. Київ 11 $ 123 982

Миколаївська обл. 1 $ 5 000

Одеська обл. 2 $ 13 040

Рівненська обл. 1 $ 3 986

Сумська обл. 4 $ 17 516

Харківська обл. 2 $ 13 999

Херсонська обл. 2 $ 12 330

Хмельницька обл. 1 $ 6 000

Черкаська обл. 2 $ 12 170

Чернівецька обл. 2 $ 10 096

Чернігівська обл. 1 $ 3 982

Всеукраїнські проекти 16 $ 345 457

Разом: 71 $ 754 133
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КОНКУРС “ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ”

Кількість проектів: 1

Сума: $ 29 512

Частка у загальній сумі грантів: 0,95 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА КОНКУРСОМ:

Організація: Інформаційно-ресурсний центр “Реформування 
земельних відносин в Україні”, м. Київ.
Керівник проекту: Янов Олексій Володимирович.
Зміст проекту: Проведення аналізу практики застосування правил 
забудови у містах Києві, Харкові, Львові, Севастополі та відповідності 
містобудівної діяльності цих міст законодавству України.
Сума: $ 29 512 

КОНКУРС “ГРОМАДСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ Е-ПРИЙМАЛЬНІ”
Кількість проектів: 8

Сума: $ 49 922

Частка у загальній сумі грантів: 0,95 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА КОНКУРСОМ:
Організація: Міська громадська організація “Консультаційний центр 
інформаційних технологій”, м. Олександрія.
Керівник проекту: Андрієнко Андрій Володимирович.
Зміст проекту: Створення інтернет-системи “Муніципальний 
Інтернет ресурс”, що забезпечує доступ в режимі реального часу до 
регіонального законодавства, довідкової інформації, а також онлайн 
звернення громадян до керівництва та фахівців структурних підрозділів 
міської ради.
Сума: $ 2 922 

Організація: Луганське регіональне відділення асоціації міст України, 
м. Луганськ.
Керівник проекту: Козак Вячеслав Іванович.
Зміст проекту: Створення електронного офісу - громадської 
регіональної електронної приймальні у Луганську; організація і 
проведення семінару “Розвиток електронного урядування.
Сума: $ 7 300 

Організація: Білогірський фонд інвалідів Чорнобиля, с. Криничне.
Керівник проекту: Кірєєва Раїса Тихонівна.
Зміст проекту: Розробка та впровадження організаційно-правових 
моделей організації та функціонування е-урядування в Білогірському 
районі АР Крим. Презентація роботи єдиного електронного центру 
надання соціальних послуг з боку органів державного управління.
Сума: $ 4 500 

Організація: Сумська міська громадська організація “Центр 
досліджень регіональної політики”, м. Суми.
Керівник проекту: Федорина Алла Олексіївна.
Зміст проекту: Розробка і впровадження організаційно-правової 
моделі функціонування електронних приймалень для громадян з 
подальшою стратегічною трансформацією в зручну електронну систему 
надання інформаційних послуг громадянам на Сумщині.
Сума: $ 7 000 
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Організація: Фонд підтримки підприємництва “Болехівський бізнес-
центр”, м. Болехів.
Керівник проекту: Купновицька Мар’яна Степанівна.
Зміст проекту: Створення інформаційно-пошукової системи “Влада 
онлайн” у м.Болехові Івано-Франківської області.
Сума: $ 7 000 

Організація: Регіональний громадський фонд “Право і демократія”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Сорочкін Олег Вікторович.
Зміст проекту: Створення та запуск на сайті Львівської міської ради 
системи “Електронний консультант” з надання адміністративних послуг 
населенню.
Сума: $ 7 520 

Організація: Закарпатська обласна організація “Ужгородський
прес-клуб”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Бачинська Анастасія Володимирівна.
Зміст проекту: Створення та адміністрування веб-сайту з 
функціями громадської е-приймальні на базі Ужгородської районної 
держадміністрації.
Сума: $ 7 000 

Організація: Подільський центр прав людини, м. Вінниця.
Керівник проекту: Бардин Михайло Богданович.
Зміст проекту: Створення громадських е-приймалень в двох районах 
Вінницької області на базі діючих громадських приймалень районних 
правозахисних груп Подільського центру прав людини.
Сума: $ 6 680 

КОНКУРС “VOX POPULI: СУСПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМ МІСЦЕВИХ ГРОМАД”
Кількість проектів: 5

Сума: $ 31 463

Частка у загальній сумі грантів: 0,60 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА КОНКУРСОМ:
Організація: Інститут розвитку міста Івано-Франківськ, м. Івано-Франківськ.
Керівник проекту: Шалєва Андрій Васильович.
Зміст проекту: Ефективна взаємодія громади і влади на прикладі 
запровадження адміністративної реформи.
Сума: $ 2 828 

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська організація 
“Матриця”, м. Суми.
Керівник проекту: Алещенко Антон Сергійович.
Зміст проекту: Відпрацювання механізму впливу Громадської ради 
м. Сум на формування місцевої політики.
Сума: $ 7 979 

Організація: Громадська спілка “Буковинська партнерська агенція”, 
м. Чернівці.
Керівник проекту: Зав’ялов Володимир Євгенович.
Зміст проекту: Vox populi: Суспільний діалог для вирішення проблем 
місцевих громад.
Сума: $ 6 156 

Організація: Громадська організація “Інститут аналізу державної та 
регіональної політики”, м. Луцьк.
Керівник проекту: Пенько Віктор Львович.
Зміст проекту: Сила громади у відкритості влади.
Сума: $ 7 900 

Організація: Донецький міський благодійний фонд “Доброта”, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Котляр Надія Анатоліївна.
Зміст проекту: Консолідація зусиль НУО Донецької області для 
просування суспільних інтересів.
Сума: $ 6 600 
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КОНКУРС “МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2006: МОНІТОРИНГ 
ГОТОВНОСТІ ПАРТІЙ”

Кількість проектів: 18

Сума: $ 62 994

Частка у загальній сумі грантів: 1,20 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА КОНКУРСОМ:
Організація: Громадська організація “Центр досліджень соціальних 
перспектив Донбасу”, м. Донецьк.
Керівник проекту: Колгушев Ярослав Михайлович.
Зміст проекту: Створення об’єктивних інформаційних та аналітичних 
матеріалів з соціально-політичного життя Донбасу та їх публікація на 
сайті Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу - інтернет-
виданні “Острів”.
Сума: $ 4 000 

Організація: Чернівецька обласна громадська організація “Комітет 
виборців”, м. Чернівці.
Керівник проекту: Мостіпака Олександр Віталійович.
Зміст проекту: Збір та аналіз інформації про діяльність осередків 
політичних партій на території Вижницького, Глибоцького, 
Герцаївського, Заставницького, Новоселицького, Сторожинецького, 
Хотинського районів і міста Чернівці та донесення її до виборців.
Сума: $ 3 940 

Організація: Знам’янська міська організація “Знам’янський прес-
клуб”, м. Знам’янка.
Керівник проекту: Колєнченко Надія Іванівна.
Зміст проекту: Моніторинг роботи всіх 47 партійних організацій 
м. Знам’янка.
Сума: $ 1 901 

Організація: Громадська організація “Луганський обласний центр 
політичних та соціологічних досліджень “Політсоціум”, м. Луганськ.
Керівник проекту: Іванов Володимир Валентинович.
Зміст проекту: Здійснення моніторингу готовності партій в 28 
великих населених пунктах Луганщини, проведення медіа-моніторингу 
присутності партійних організацій та широке інформаційне висвітлення 
і оприлюднення результатів.
Сума: $ 3 686 

Організація: Асоціація економічного розвитку Коломийщини, 
м. Коломия.
Керівник проекту: Федюк Василь Миколайович.
Зміст проекту: Проведення аналізу, оцінки і моніторингу програм 
політичних партій у містах Коломия, Яремче, а також Надвірнянському, 
Долинському і Рогатинському районах на основі розробленої 
спеціальної методики та проведення соціологічних досліджень, 
висвітлення зібраної інформації на сайті Івано-Франківської ОДА.
Сума: $ 4 000 

Організація: Харківське обласне відділення Комітету виборців 
України, м. Харків.
Керівник проекту: Камчатний Михайло Борисович.
Зміст проекту: Розробка методики збору та обробки інформації про 
стан, проблеми та готовність до місцевих виборів 2006 року осередків 
політичних партій Харківської області; збір та детальний аналіз 
отриманої інформацію в рамках проекту; проведення медіа-кампанії 
для розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів.
Сума: $ 3 999 

Організація: Херсонська обласна організація Комітету виборців 
України, м. Херсон.
Керівник проекту: Бахматова Галина Миколаївна.
Зміст проекту: Збір, аналіз та оприлюднення інформації про 
діяльність політичних партій з метою виявлення їх активності, 
дієздатності, готовності до виборів в органи місцевого самоврядування 
2006 року. Подання цієї інформації у спеціальному додатку до газети 
“Вільний вибір” - “Політичний портрет Херсонщини напередодні 
виборів - 2006” та доведення до виборців у громадах міста Херсона та 
населених пунктів Херсонської області через ЗМІ.
Сума: $ 4 000 

Організація: Донецька обласна організація Комітету виборців України, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Губін Віталій Олександрович.
Зміст проекту: Проведення комплексного моніторингу найбільш 
впливових політичних партій в Донецькому регіоні: експертне 
опитування лідерів політичних партій, соціологічне дослідження думки 
населення Донецької області та інформація від міських та районних 
відділень ДОО КВУ та партнерів.
Сума: $ 4 000 

Організація: Молодіжна громадська організація “Фундація 
Регіональних Ініціатив”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Шекета Андрій Андрійович.
Зміст проекту: Проведення заходів у п’яти містах та 13 районах 
Закарпаття, спрямованих на моніторинг діяльності місцевих осередків 
політичних партій та їх готовності до виборчої кампанії 2006 року: 
- соціологічне опитування; - аналіз ЗМІ; - спілкування з керівництвом 
партійних осередків; - анкетування; - експертний аналіз; - проведення 
круглих столів; - видання та презентація аналітичної брощури.
Сума: $ 3 922 
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Організація: Сумська обласна громадська організація “Сумський 
прес-клуб”, м. Суми.
Керівник проекту: Захарченко Олексій Миколайович.
Зміст проекту: Моніторинг діяльності місцевих партійних осередків 
у п’яти найбільших містах Сумської області (Суми, Конотоп, Глухів, 
Охтирка, Шостка), оприлюднення здійсненого моніторингу.
Сума: $ 2 117 

Організація: Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, 
м. Сімферополь.
Керівник проекту: Притула Володимир Євгенович.
Зміст проекту: Проведення дослідження підготовки політичних 
партій в Сімферополі, Ялті і Бахчисарайському районі АР Крим до 
парламентських виборів і місцевих виборів 2006 року, проведення 
трьох круглих столів, видання брошури, поширення результатів 
дослідження у ЗМІ.
Сума: $ 3 642 

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав 
людини, м. Чернігів.
Керівник проекту: Тарасов Віктор Володимирович.
Зміст проекту: Комплексний моніторинг діяльності місцевих 
осередків політичних партій у Чернігові та 2-3 районах області.
Сума: $ 3 982 

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних організацій, 
м. Суми.
Керівник проекту: Сахнюк Георгій Валентинович.
Зміст проекту: Збір та аналіз інформації про діяльність політичних 
партій в містах обласного значення Сумської області (Суми, Глухів, 
Лебедин, Конотоп, Охтирка, Ромни, Шостка), оприлюдення та 
поширення аналітичних матеріалів у цих громадах через місцеві ЗМІ.
Сума: $ 1 899 

Організація: Рівненська обласна громадська організація Комітету 
виборців України, м. Рівне.
Керівник проекту: Грищенко Микола Михайлович.
Зміст проекту: Проведення моніторнингу діяльності політичних 
партій у Рівненській області і видання довідника “Політичні партії на 
Рівненщині: 2002-2005 роки”.
Сума: $ 3 986 

Організація: Центр політичних досліджень, м. Львів.
Керівник проекту: Романюк Анатолій Семенович.
Зміст проекту: Збір та узагальнення інформації про політичні партії 
Львівщини на рівні обласного центру та районів - Дрогобицького та 
Стрийського, а також міста обласного підпорядкування - Червонограду. 
Висвітлення репортажів про політичні партії в ефірі Львівського 
обласного радіо.
Сума: $ 4 000 

Організація: Коаліція молодіжних громадських організацій Черкаської 
області “Молода Черкащина”, м. Черкаси.
Керівник проекту: Михлик Максим Миколайович.
Зміст проекту: Підготовка та видання інформаційного довідника 
“Політичний компас Черкащини”, проведення круглого стілу з 
перезентацією довідника та обговорення стану і проблем політичних 
партій Черкаської області напередодні виборів 2006 року.
Сума: $ 3 670 

Організація: Громадська організація “Севастопольська правозахисна 
група”, м. Севастополь.
Керівник проекту: Вітвіцький Дмитро Анатолійович.
Зміст проекту: Проведення моніторингу регіональних ЗМІ та 
роботи партійних організацій (стосунки органів влади з партійними 
структурами, вирішення партійними організаціями конкретних місцевих 
проблеми тощо).
Сума: $ 3 210 

Організація: Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської 
організації “Комітет виборців України”, м. Одеса.
Керівник проекту: Бондаренко Надія Олексіївна.
Зміст проекту: Збір і аналіз інформацію про діяльність осередків 
політичних партій на території Котовського, Ананьївського, 
Роздільнянського, Ізмаїльського, Ренійського, Білгород-Дністровського 
районів, а також у містах Іллічівськ, Южний та Одеса.
Сума: $ 3 040 
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КОНКУРС “МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2006: УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР”
Кількість проектів: 11

Сума: $ 80 550

Частка у загальній сумі грантів: 1,54 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА КОНКУРСОМ:

Організація: Громадська організація “Жіночі перспективи”, м. Київ.
Керівник проекту: Саприкіна Марина Анатоліївна.
Зміст проекту: Аналіз списків кандидатів в депутати міської ради м. 
Києва на предмет паритетного представництва в партійних списках на 
місцевих виборах 2006 та гендерної спрямованості політичних програм та 
партій, аналіз позицій кандидатів-жінок з вирішення соціальних проблем 
м. Києва. Порівняльний аналіз партійних програм, результатів роботи з 
передвиборчими платформами політичних партій та блоків, соціологічне 
опитування виборців міста. Проведення круглих столів з представниками 
партій та блоків. Поширення інформації про проект у ЗМІ.
Сума: $ 7 000 

Організація: Громадська організація “Карпатський центр полінгових 
досліджень”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Коваль Олександр Дмитрович.
Зміст проекту: Визначення ступіню задоволеності жителів міст 
Мукачева, Ужгорода та Чопа послугами, що надаються місцевою 
владою. Проведення моніторингу, аналізу та оцінки передвиборчих 
програм діючих міських голів цих міст та розробка ‘Наказу громади до 
політичних партій та блоків щодо пріоритетності місцевих проблем та 
вироблення механізмів їх вирішення’.
Сума: $ 6 500 

Організація: Асоціація економічного розвитку Коломийщини, м. Коломия.
Керівник проекту: Вандич Віталій Васильович.
Зміст проекту: Аналіз списків кандидатів в депутати місцевих рад 
2006-2010 рр. в містах обласного значення Коломиї, Калуші, Яремче 
та Надвірнянському, Долинському і Рогатинському районах Івано-
Франківщини. Порівняльний аналіз програм кандидатів, попередньої 
діяльності міських голів і партій крізь призму місцевих проблем.
Сума: $ 7 400 

Організація: Луганська обласна організація “Суспільна служба 
правової допомоги”, м. Луганськ.
Керівник проекту: Низькодубова Ганна Анатоліївна.
Зміст проекту: Проведення опитування у Луганську, Сєвєродонецьку, 
Сватовському та Біловодському районах з метою визначити рівень 
обізнаності населення з роботою місцевих осередків партій та 
кандидатів. Проведення дослідження місцевих осередків партій та 
списків кандидатів шляхом опитування голів осередків, аналіз зібраної 
інформації, проведення дебатів, створення Інтернет-сторінки та 
оприлюднення результатів у ЗМІ.
Сума: $ 7 200 

Організація: Черкаська обласна організація Комітету виборців 
України, м. Черкаси.
Керівник проекту: Михлик Максим Миколайович.
Зміст проекту: Аналіз діяльності міських голів Черкас, Умані, 
Золотоноші та Сміли з урахуванням їх партійних міграцій, позицій, 
відповідності обіцяного у передвиборчих програмах впродовж 2002-
2005 рр. Проведення кампанії “Напиши міському голові” та серії 
дискусій-презентацій політичних програм кандидатів.
Сума: $ 8 500 

Організація: Центр політичних досліджень, м. Львів.
Керівник проекту: Романюк Анатолій Семенович.
Зміст проекту: Збір та узагальнення інформації про кандидатів, які 
будуть включені у списки партій на місцевих виборах м. Львова, двох 
районів Львівщини (Дрогобицького та Стрийського) та одного міста 
обласного підпорядкування - Червонограду, узагальнення інформації, а 
також її поширення через ЗМІ.
Сума: $ 8 120 

Організація: Миколаївська обласна громадська організація “Новий 
вибір”, м. Миколаїв.
Керівник проекту: Половенко Антон.
Зміст проекту: Здійснення моніторингу та інформування громадськості 
районів та міст Миколаївської області про діяльність відповідних депутатів 
та осередків політичних партій через призму вирішення проблем 
локальних громад в період з 2002р. у зіставленні з передвиборчими 
програмами потенційних учасників місцевих виборів 2006р.
Сума: $ 5 000 

Організація: Асоціація жінок в бізнесі, м. Хмельницький.
Керівник проекту: Резнікова Ірина Василівна.
Зміст проекту: Збір та аналіз інформації про попередню професійну 
та громадську діяльність кандидатів на посаду міського голови. 
Організація фокус-груп, круглих столів та громадських слухань 
з визначення найбільш пріоритетних проблем м. Хмельницька. 
Оприлюднення інформації шляхом розповсюдження інформаційно-
просвітницьких матеріалів та видання інформаційного бюлетеня, 
висвітлення проектної діяльності у ЗМІ.
Сума: $ 6 000 
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Організація: Сумська міська громадська організація “Центр 
досліджень регіональної політики”, м. Суми.
Керівник проекту: Тарнаруцький Андрій Ярославович.
Зміст проекту: Проведення аналізу списків кандидатів у депутати 
місцевих рад на виборах 2006 року і попередньої діяльності кандидатів 
на посаду міських, сільських, селищних голів Сумської області, а 
також діяльності депутатських фракцій у місцевих радах 2002-2006рр. 
Проведення порівняльного аналізу програм, попередньої діяльності 
міських голів та партій крізь призму місцевих проблем. Презентація 
та поширення результатів шляхом проведення семи програм у 
форматі передвиборчих телевізійних дебатів, презентація результатів 
соціологічного опитування та аналітичних довідок щодо семи міст 
обласного підпорядкування.
Сума: $ 6 500 

Організація: Харківське обласне відділення Комітету виборців 
України, м. Харків.
Керівник проекту: Камчатний Михайло Борисович.
Зміст проекту: Проведення аналізу передвиборчих програм 2002 
року мерів міст обласного підпорядкування; проведення опитування 
мешканців щодо оцінки діяльності мерів та актуальних проблем міст; 
збір інформації про механізми вирішення актуальних проблем міст 
осередками політичних партій, поширення інформації про результати 
проекту серед громадськості, місцевих ЗМІ та в мережі Інтернет.
Сума: $ 10 000 

Організація: Херсонська обласна організація Комітету виборців 
України, м. Херсон.
Керівник проекту: Бахматова Галина Миколаївна.
Зміст проекту: Збір інформації про соціально-економічних та 
політичний стан Херсонської області для виявлення та систематизації 
конкретних головних проблем шляхом моніторингу преси, звітів органів 
влади, виявлення найбільш гострих проблеми шляхом соціологічного 
опитування, аналіз передвиборчих програм партій, аналіз попередної 
діяльністі кандидатів на посади голів та депутатів, проведення 
експертного опитування керівників осередків політичних партій щодо 
вирішення конкретних проблем.
Сума: $ 8 330 

КОНКУРС “ПОЛІТИКА – РЕАЛІЗАЦІЯ НАШИХ ІНТЕРЕСІВ”
Кількість проектів: 1

Сума: $ 40 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,76 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА КОНКУРСОМ:

Організація:  Міжнародна громадська організація “Міжнародний центр 
перспективних досліджень”, м. Київ.
Керівник проекту: Гнат Володимир Мирославович.
Зміст проекту: Здійснення методичного та навчального супроводу 
регіональних громадських організацій-переможців конкурсу “Політика-
реалізація наших інтересів” з підготовки та проведення кампаній 
громадського лобіювання.
Сума: $ 40 000 
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МЕРЕЖА РЕГІОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Кількість проектів: 1

Сума: $ 23 900

Частка у загальній сумі грантів: 0,46 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підтримка 2005 року діяльності мережі неурядових 
організацій - інформаційних партнерів МФВ у 24 областях України та у 
містах Сімферополі та Севастополі.
Сума: $ 23 900 

ПОЗАКОНКУРСНІ ТА ІНОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Кількість проектів: 25

Сума: $ 415 304

Частка у загальній сумі грантів: 7,92 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація:  Вінницька обласна громадська організація “Подільський центр 
соціальних технологій”, м. Вінниця.
Керівник проекту: Бойко Тетяна Богданівна.
Зміст проекту: Проведення низки кампаній громадського лобіювання на 
регіональному рівні.
Сума: $ 50 000 

Організація:  Центр соціально-інформаційних технологій “Соціальна 
перспектива”, м. Київ-21.
Керівник проекту: Буров Ігор Володимирович.
Зміст проекту: Проведення круглого столу для обговорення практики 
маніпулювання владою соціальними знаннями та використання соціології як 
технологічного засобу соціального контролю.
Сума: $ 4 465 

Організація:  Українська асоціація релігієзнавців, м. Київ.
Керівник проекту: Филипович Людмила Олександрівна.
Зміст проекту: Проведення круглого стілу “Церква і політика: від 
президентського виборчого процесу 2004 до парламентських виборів 2006”.
Сума: $ 6 085 

Організація:  Громадська організація “Молодіжний ініціативний центр 
(МІЦ)”За професійну діяльність”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Бачинська Анастасія Володимирівна.
Зміст проекту: Створення ініціативної групи з представників громадськості з 
опрацювання проектів регуляторних актів Ужгородської міської Ради та її виконкому.
Сума: $ 6 000 

Організація:  Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива”, м. Київ.
Керівник проекту: Головаха Євген Іванович.
Зміст проекту: Участь українських фахівців у проведенні міжнародного 
порівняльного “Європейського соціального дослідження”.
Сума: $ 23 930 

Організація:  Всеукраїнська громадська організація “Недержавний 
аналітичний центр “Інститут реформ”, м. Київ.
Керівник проекту: Микита Орест Тарасович.
Зміст проекту: Проведення V Всеукраїнського конкурсу “Молода економіка”.
Сума: $ 7 500 

Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Запровадження пілотної стадії створення Інституту державної 
політики,зокрема: - Створення матеріально-технічної бази Інституту державної 
політики (оренда приміщення, закупівля обладнання, встановлення засобів 
зв’язку тощо); - Проведення інформаційно-консультаційних зустрічей та 
створення дорадчої групи з числа вітчизняних та міжнародних експертів для 
залучення до діяльності Інституту.
Сума: $ 31 220 

Організація:  Київська міська громадська організація “Інститут ліберального 
суспільства”, м. Київ.
Керівник проекту: Єрмоленко Анатолій Миколайович.
Зміст проекту: Проведення міжнародної філософської конференції і видання 
книжки “Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід”.
Сума: $ 4 726 
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Організація:  Незалежний центр політичних досліджень, м. Київ.
Керівник проекту: Лациба Максим Валерійович.
Зміст проекту: Розробка, широке громадське обговорення та публічна 
презентація “Доктрини Громадського сектору” - стратегічного документу, 
що окреслює державну політику щодо підтримки розвитку інституцій 
громадянського суспільства в Україні.
Сума: $ 14 275 

Організація:  Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого, м. Київ.
Керівник проекту: Пятаченко Дмитро Анатолійович.
Зміст проекту: Інституційна підтримка діяльності Інституту проблем 
законодавства ім. Я. Мудрого.
Сума: $ 20 000 

Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення конференції національних Фондів Сороса, 
що присвячена оцінці змін в соціально-політичній ситуації в Білорусі та 
координації зусиль ІВС-мережі стосовно підтримки проектів, орієнтованих на 
Білорусь.
Сума: $ 3 188 

Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Посилення співпраці донорських організацій в України та 
інформаційного обміну між донорами та громадськими організаціями.
Сума: $ 4 430 

Організація:  Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція та розвиток”, 
м. Сімферополь.
Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович.
Зміст проекту: Сприяння поширенню ідей толерантності у суспільстві, 
міжкультурної освіти, взаємоповаги та співробітництва різних етнічних і 
конфесійних груп Криму.
Сума: $ 47 974 

Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Створення електронного архіву громадянського суспільства 
України.
Сума: $ 25 000 

Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підготовка 15 менеджерів для інституцій громадянського 
сектору Білорусі за програмою “політологія” в Міжнародному Європейському 
гуманітарному університеті (Литва) шляхом дистанційного навчання.
Сума: $ 12 000 

Організація:  Фундація “Відкрите суспільство”, м. Київ.
Керівник проекту: Шевченко Леся Тарасівна.
Зміст проекту: Видання книжки М. Гонгадзе на основі дослідження 
“Суспільство проти Влади: політичні еліти, протестний рух та зародження 
демократичної опозиції в Україні, 2000-2001”.
Сума: $ 3 000 

Організація:  Всеукраїнська громадська організація “Інститут демократії та 
соціальних процесів”, м. Київ.
Керівник проекту: Карабанов Андрій Михайлович.
Зміст проекту: Публікація та розповсюдження “Білої книги трудової міграції 
громадян України”.
Сума: $ 5 121

Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Адміністративні витрати на оголошення спільного конкурсу 
МФВ та Фонду “Євразія”: “Vox Populi: Суспільний діалог для вирішення 
проблем місцевих громад”.
Сума: $ 1 500 

Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підтримка і розвиток в Республіці Білорусь інформаційно-
аналітичного видання “Наше мнение” (www.nmn.by/www.nmnby.org).
Сума: $ 17 000
 
Організація:  Громадська організація “Карпатський Дім”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Чучка Павло Павлович.
Зміст проекту: Створення організаційного механізму, що забезпечує 
громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування 
Закарпатської області.
Сума: $ 12 000 

Організація:  Одеська міська громадська організація “Лицем до лиця”, 
м. Одеса.
Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович.
Зміст проекту: Посилення бугалтерської спроможності органів самоорганізації 
населення до оперування бюджетними та грантовими коштами.
Сума: $ 10 000 

Організація:  Український центр економічних і політичних досліджень 
ім. Олександра Разумкова, м. Київ.
Керівник проекту: Шангіна Людмила Іванівна.
Зміст проекту: “Громадський барометр” - моніторинг діяльності нової влади 
України.
Сума: $ 45 000 

Організація:  Фонд “Європа ХХІ”, м. Київ.
Керівник проекту: Підлуська Інна Анатоліївна.
Зміст проекту: Участь представників НУО у проекті “Політичний діалог 
України та США: підтримка українсько-американських відносин шляхом іх 
інституційного зміцнення”.
Сума: $ 8 800 

Організація:  Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза”, м. Львів.
Керівник проекту: Юраш Андрій Васильович.
Зміст проекту: Утвердження міжконфесійної толерантності через публікацію 
матеріалів п’ятої конференції Міжнародної Асоціації з Вивчення Релігії у 
Східній та Центральній Європі (Львів, 11-14.ХІ.2003).
Сума: $ 6 670 

Організація:  Громадська організація “Інформаційний ресурсний центр 
“Корені трави”, м. Київ.
Керівник проекту: Ігнатов Андрій Михайлович.
Зміст проекту: Створення потужного інформаційно-комунікаційно та 
координаційного ресурсу для підтримки та розвитку громадянського 
активізму в Україні.
Сума: $ 45 420 
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ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: 
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”

Кількість проектів: 127

Сума: $ 318 791

Частка у загальній сумі грантів: 6,08 %

Головна мета програми — розвиток довготривалого співробітництва між представниками міжнародної громадськості у вирішенні широкого 
спектру соціальних та соціально-економічних проблем. Програма підтримує проекти, зфокусовані на аналітичні розробки та випрацювання 
рекомендацій із вирішення нагальних проблем українського суспільства та транскордонних регіонів, до складу яких входить Україна, з 
використанням передового досвіду і моделей розвитку країн-партнерів. Особливий наголос ставиться на співпраці з сусідніми європейськими 
державами, зокрема Польщею, країнами-новими членами ЄС, країнами-членами Європейської політики сусідства тощо. 

Основними стратегічними пріоритетами діяльності програми є:

• Сприяння впровадженню в Україні європейських стандартів і демократичних цінностей через вивчення досвіду країн-нових членів 
ЄС;

• Сприяння ефективному впливу України на процеси демократизації та вирішення проблем в регіонах, охоплених Європейською 
політикою сусідства та Ширшої Європи.

• Налагодження горизонтальних зв‘язків та розвиток довготривалого партнерства з громадськістю країн-нових членів ЄС, країн-членів 
Європейської політики сусідства та іншими країнами у контексті Ширшої Європи; 

• Підтримка міжнародних регіональних ініціатив, спрямованих на розвиток регіонів (українських, прикордонних, Єврорегіонів та 
інших).

2005 року проведено два конкурси: “Міжнародне партнерство для розвитку регіонів” та “Розширення співпраці громадськості в регіоні 
Україна-Молдова-Румунія”. Виконуючи завдання першого конкурсу, програма фінансувала ряд проектів, спрямованих, зокрема, на розвиток 
місцевого самоврядування і активізацію місцевих громад, формування регіональних маркетингових стратегій, вирішення проблеми безробіття 
в регіонах, впровадження новітніх методик роботи з місцевою молоддю тощо. Водночас, програмою підтримано і проекти всеукраїнського 
значення, спрямованих на розвиток судочинної системи шляхом впровадження практик “друг правосуддя” та “відновне правосуддя”; розвиток 
освітньої системи та боротьбу з корупцією в освіті; сприянню євроінтеграції України через пом‘якшення візової політики ЄС щодо України, 
ініціювання громадських дебатів стосовно євроінтеграції, поширення таких програм, як EUREKA, “Європейські студії в школах” тощо. Програма 
сприяла налагодженню співпраці громадськості і Державного департаменту з питань виконання покарань в Україні щодо вирішення проблеми 
розповсюдження ВІЛ/СНІД в місцях позбавлення волі. Також варто згадати про внесок програми до започаткування діяльності Спільноти 
Демократичного Вибору в межах Балтійсько-Чорноморсько-Каспійського регіону, що покликана сприяти утвердженню демократії, національної 
та регіональної безпеки, прав людини та співробітництва між громадськістю регіону.

Конкурс “Розширення співпраці громадськості в регіоні Україна-Молдова-Румунія” дав поштовх ряду тристоронніх ініціатив, які відповідають 
викликам сьогодення, як то заморожений Придністровський конфлікт, неузгодженість національного законодавства з європейськими 
стандартами, низький рівень управлінських методів в місцевих органах влади, транзит “живого товару”, маргіналізація неповносправних осіб 
у суспільстві тощо.
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Спільно з іншими програмами Фонду підтримувалися ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності громадян з питань європейської 
інтеграції,  сприяння міжнародній співпраці аналітичних груп та діяльності євроклубів, впровадженню державних реформ та створення умов 
для рівного доступу до освіти.

Співфінансування проектів 2005 року іншими донорами склало майже 173%. Кошти на виконання спільних ініціатив надавали: Європейська 
Комісія (програми TACIS, TEMPUS, Молодь, Європейські ініціативи для демократії і прав людини та ін.), Charles Mott Foundation, UCAN, MATRA, 
Фонд Євразія, UNDP, Slovak Foreign Policy Association, Secours Catolique Found (France), Milieukontakt Ost-Europa, а також програми Інституту 
Відкритого Суспільства та МФВ.

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 5  $ 8 826

Вінницька обл. 1 $ 400

Волинська обл. 3 $ 5 806

Дніпропетровська обл. 2 $ 948

Донецька обл. 7 $ 11 687

Запорізька обл. 5 $ 10 474

Івано-Франківська обл. 8 $ 27 365

Київська обл. 2 $ 2 103

Кіровоградська обл. 1 $ 4 890

Луганська обл. 2 $ 5 837

Львівська обл. 11 $ 32 701

м. Київ 34 $ 35 864

Одеська обл. 3 $ 1 183

Полтавська обл. 1 $ 506

Рівненська обл. 1 $ 520

Тернопільська обл. 2 $ 9 392

Харківська обл. 3 $ 1 463

Херсонська обл. 1 $ 355

Хмельницька обл. 1 $ 287

Чернігівська обл. 2 $ 6 253

Всеукраїнські проекти 32 $ 151 931

Разом: 127 $ 318 791
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МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ, ЩО 
ВИКОНУВАЛИСЯ В УКРАЇНІ  

Кількість проектів: 29

Сума: $ 209 277

Частка у загальній сумі грантів: 3,99 %

2005 року програма фінансувала ряд ініціатив, які сприяли підвищенню провідної ролі України та посиленню впливу міжнародної громадськості 
на процес просування демократичних принципів у Східній Європі. Зокрема, підтримано Громадський форум Спільноти Демократичного 
Вибору, яка об‘єднує країни Балтійсько-Чорноморсько-Каспійського регіону та Балкан і має шанс стати потужним інструментом у справі 
утвердження демократії, безпеки, стабільності і довготривалого миру у всій Європі (матеріали форуму доступні в окремо створеному ресурсі 
порталу Громадський Простір http://demchoice.civicua.org). Коштами програми підтримано співпрацю аналітичних центрів України, Молдови 
і Румунії для випрацювання альтернативного плану вирішення Придністровського конфлікту, який є “чорною плямою” на тлі європейської 
політики. Взаєморозуміння та спільне бачення громадських експертів трьох країн-сусідів дозволило сформулювати рекомендації урядам 
причетних країн щодо ефективних шляхів мирного врегулювання замороженого конфлікту (презентації Звіту відбулися в чотирьох столичних 
містах на початку 2006 року). 

Окремо слід підкреслити такі успішні проекти:

• “Дружні кордони ЄС: моніторинг відкритості східних кордонів Європейського Союзу”, в ході якого сформульовано рекомендації 
щодо усунення непрозорості у візовій політиці ЄС та типових порушень прав людини в процесі клопотання про візу. Очікується, що 
результати проекту посприяють лібералізації візового режиму стосовно України та модернізації візової політики ЄС у відповідності до 
фундаментальних прав людини.

• “Співпраця громадськості України, Молдови і Румунії з метою забезпечення ефективної адаптації національного законодавства до 
стандартів Європейського Союзу”, завдяки якому вперше узагальнено інформацію про стан адаптації українського законодавства 
до європейських стандартів, проаналізовано досвід процесу та умов адаптації в Румунії і Молдові та напрацьовано ряд практичних 
рекомендацій з оптимізації та міжгалузевого узгодження даної діяльності в Україні. Очікується, що проект вплине на покращення 
системи інституційного забезпечення процесу адаптацій і розвиток інструментарію громадської участі в ньому, а отже і посприяє 
подальшій євроінтеграції України;

• “Україна і Європейський Союз після президентських виборів”, який став полем для громадських дебатів щодо євроінтеграційних 
перспектив України, висловлення міркувань про переваги і недоліки євроінтеграції на прикладі актуального досвіду Польщі та 
Словаччини. Опубліковано аналітичний звіт, що відображує питання європейської політики України, відносин Україна-ЄС, політичних 
змін в Україні, а також рекомендації для України і ЄС. Звіт представлено в Брюсселі та інших європейських столицях;

• “Захід-Схід-Транзит: моделі неформальної освіти для молоді”, який сприяв передачі досвіду західноукраїнських і польських 
громадських організацій східноукраїнським колегам щодо виконання молодіжних проектів із громадськістю країн ЄС, участі у програмах 
міжнародного співробітництва, впровадження набутих ідей в своїй “малій батьківщині” тощо. Крім того, проект здружив молодих 
лідерів Луганська і Львова і дав поштовх для розвитку нових спільних ініціатив, що зроблять внесок до консолідації українського 
суспільства. 
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ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 1  $ 2 681

Волинська обл. 1 $ 4 856

Запорізька обл. 1 $ 5 719

Івано-Франківська обл. 2 $ 17 725

Луганська обл. 1 $ 4 220

Львівська обл. 4 $ 27 931

м. Київ 2 $ 14 088

Тернопільська обл. 1 $ 8 050

Всеукраїнські проекти 16 $ 124 007

Разом: 29 $ 209 277

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація:  Молодіжний громадський центр “Еталон”, м. Івано-
Франківськ.
Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна.
Зміст проекту: Проведення двох семінарів з питань розвитку сільських 
осередків активізації громадськості у Рогатинському районі Івано-
Франківської області і Чорноморському районі АР Крим. Донесення нових 
знань, умінь та навичок мешканцям сіл, спрямованих на покращення 
якості життя. Поширення кращого польського та вітчизняного досвіду 
з розвитку молодіжного підприємництва на південне українське село, 
заохочення до нових починань та покращення якості життя на селі. 
Створення осередків місцевої активності, які впроваджують стратегії 
розвитку сіл та ініціюють малі проекти на місцях.
Сума: $ 7 780 

Організація:  Центр громадських ініціатив “Світоч”, м. Бахчисарай.
Керівник проекту: Самусєв Геннадій Михайлович.
Зміст проекту: Проведення 18-26 серпня 2005 р. семінару та робочих 
зустрічей з представниками державних органів працевлаштування, 
місцевої влади та громадських організацій в м. Сімферополі та селищах 
Бахчисарайського району щодо вирішення проблем безробіття в Криму 
із застосуванням польського досвіду. Підвищення ефективності системи 
пошуку роботи та працевлаштування в сільській місцевості АР Крим 
через оптимізацію співпраці місцевої влади, громадськості та бізнес-
сектору. Вивчення та адаптація досвіду Млявського повіту з організації 
системи працевлаштування через клуби праці; розробка комплексної 
програми тренінгу на тему “Особливості оцінки стану ринку праці в 
регіонах”; випрацювання рекомендацій щодо вирішення проблем, 
пов’язаних з удосконаленням ринку праці в Криму.
Сума: $ 2 681 

Організація:  Регіональне агентство стійкого розвитку, м. Львів.
Керівник проекту: Старунчак Леся Михайлівна.
Зміст проекту: Проведення 25-28 лютого 2005 р. у Львові 
міжнародного семінару з питань розвитку місцевих громад на території 
біосферних резерватів. Випрацювання групою експертів з Польщі, 
Румунії, Угорщини і України методичних вказівок та стратегії розвитку 
громад на прикладі української частини українсько-польського 
біосферного резервату “Розточчя”. Залучення місцевого населення до 
практичного сприяння розвитку їх регіону із використанням переваг 
статусу біосферного резервату, визнаному на національному та 
міжнародному рівнях.
Сума: $ 4 897 

Організація:  Громадська організація “Товариство “Зелений хрест”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Волошинський Олександр Олександрович.
Зміст проекту: Проведення 8-12 квітня 2005 р. у Львові конференції 
“Практика активного відпочинку та туризму для неповносправних 
осіб”. Аналіз досвіду семи країн-учасниць в даній сфері та ініціювання 
системних змін на державному рівні щодо забезпечення права і 
належного доступу неповносправних до активного відпочинку та 
туризму. Формування у суспільстві свідомості щодо необхідності 
залучення даної категорії громадян до активного життя. Випрацювання 
та публікація рекомендацій стосовно уніфікації вимог і стандартів для 
розвитку туристичної галузі з врахуванням потреб неповносправних.
Сума: $ 9 620 
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Організація:  Всеукраїнська громадська організація “Українська 
асоціація маркетингу”, м. Київ.
Керівник проекту: Решетилова Тетяна Борисівна.
Зміст проекту: Проведення 21-22 квітня 2005 р. у Дніпропетровську 
практичного семінару з питань демократизації освіти через налагодження 
діалогу між освітнім та роботодавчим секторами з врахуванням 
регіональних потреб. Огляд новітніх підходів до формування навчальних 
програм у відповідності до вимог ринку праці та регіональних аспектів 
маркетингу освіти. Випрацювання механізмів налагодження співпраці між 
ВНЗ і фаховими асоціаціями. Учасники семінару - викладачі економічних 
дисциплін та адміністрація вищих навчальних закладів, представники 
бізнесових структур, органів державного регулювання ринку праці та 
вищих навчальних закладів України, Польщі та Росії.
Сума: $ 1 575 

Організація:  Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи”, м. Львів.
Керівник проекту: Максимович Любов Володимирівна.
Зміст проекту: Проведення 16-18 березня 2005 р. у Львові заключної 
конференції українсько-польської ініціативи, спрямованої на подолання 
жіночого безробіття в регіонах України через вивчення та адаптацію 
польського досвіду. Презентація результатів проекту та нових програм 
подолання жіночого безробіття. Формування партнерських планів 
виконання спільних ініціатив наступного року.
Сума: $ 2 235 

Організація:  Громадська організація “За професійну допомогу”, 
м. Комсомольськ.
Керівник проекту: Черкасова Анжела Миколаївна.
Зміст проекту: Проведення 28-29 квітня 2005 р. в Києві 
міжрегіональної конференції з питань впровадження практики “друга 
правосуддя” в судочинну систему та діяльність правозахисних 
громадських організацій України. Презентація технології підготовки 
і оформлення письмової заяви за принципом “друга правосуддя”, 
мистецтва аргументації та представлення висновку в суді (на основі 
польського досвіду). Розробка рекомендацій з вдосконалення 
законодавства України щодо впровадження норми застосування 
практики “amicus curiae” в українське судочинство.
Сума: $ 5 500 

Організація:  Львівська міська громадська організація “Інформаційно-
методичний центр “Дебати”, м. Львів.
Керівник проекту: Терещук Юлія Михайлівна.
Зміст проекту: Проведення 15-17 червня 2005 р. у Львові, Дрогобичі, 
Івано-Франківську і Сокалі міжнародної конференції “Боротьба з 
торгівлею людьми - регіональні аспекти і пріоритети”. Обмін досвідом 
громадських організацій України, Румунії і Молдови щодо методів і 
форм боротьби з торгівлею людьми; покращення якості реабілітаційних 
послуг, що надаються громадськими організаціями жертвам торгівлі. 
Підвищення уваги громадськості і держави до проблем, пов’язаних 
з торгівлею людьми, та необхідності надання жертвам комплексної 
реінтеграційної допомоги. Створення міжнародної мережі Центрів 
боротьби з торгівлею людьми.
Сума: $ 6 320 

Організація:  Громадська організація “Молодь - резерв ХХІ”, м. Київ.
Керівник проекту: Мороз Людмила Іванівна.
Зміст проекту: Проведення 10-14 травня 2005 р. у Києві семінару-
тренінга для науково-педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів системи МВС України на базі Київського юридичного інституту 
з питань використання у процесі підготовки персоналу міліції новітніх 
інформаційних технологій. Поширення досвіду Празького поліцейського 
навчального коледжу з адаптації та використання сучасних технологій 
і методів в поліцейському професійному навчанні, що ґрунтуються на 
ставленні до прав людини як основної демократичної цінності.
Сума: $ 6 368 

Організація:  ТОВ “Тернопільський інститут соціальних та 
інформаційних технологій”, м. Тернопіль.
Керівник проекту: Бакушевич Іванна Всеволодівна.
Зміст проекту: Проведення 12-15 травня 2005 р у Тернополі 
конференції “Разом в Європі: маркетингові стратегії регіонального 
розвитку на базі економіки знань”. Систематизація і поширення знань 
про механізми функціонування регіонального ринку праці в Польщі та 
порівняльний аналіз принципів діяльності регіональних ринків праці в 
Польщі і Україні. Розробка української моделі регіонального ринку праці 
на прикладі Тернопільської області та рекомендацій для місцевої влади 
стосовно його розвитку.
Сума: $ 8 050 

Організація:  Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 
м. Київ.
Керівник проекту: Сугак Марина Олександрівна.
Зміст проекту: Проведення у червні 2005 року в Ужгороді, Львові, 
Івано-Франківську серії громадських дебатів “Україна, Польща та 
Словаччина: обмін досвідом з європейської інтеграції”, спрямованих 
на поширення знань про Європейську інтеграцію України в контексті 
досвіду Словаччини та Польщі. Висвітлення регіонального аспекту 
проблем транскордонного співробітництва та інших питань, що 
стосуються інтересів регіонів, які межують із розширеним Євросоюзом.
Сума: $ 4 370 

Організація:  Агентство регіонального розвитку Луганської області, 
м. Луганськ.
Керівник проекту: Датченко Наталія Анатоліївна.
Зміст проекту: Проведення 5-6 липня 2005 р. у м. Кремінна 
Луганської області практичної конференції, спрямованої на підвищення 
фахового рівня працівників органів місцевого самоврядування. Аналіз 
кращих українських та польських практик використання інструментарію 
практичного менеджменту в органах місцевого самоврядування; 
аналіз базових засад стратегічного та практичного менеджменту в 
умовах розвитку територіальних громад; розробка та впровадження 
навчального курсу практичного менеджменту для працівників органів 
місцевого самоврядування з використанням інтерактивних педагогічних 
технологій.
Сума: $ 4 220 
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Організація:  Громадська організація “Європейський діалог”, м. Львів.
Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна.
Зміст проекту: Проведення у липні і вересні 2005 р. серії тренінгів і 
робочих зустрічей з лідерами молодіжних НУО Луганщини (Луганськ, 
Старобільськ, Стаханів, Сіверодонецьк та ін.), спрямованих на 
передачу інноваційного досвіду суспільної активізації молоді та 
міжнародного співробітництва. Поширення інноваційних методик 
роботи з місцевою молоддю, презентація Луганським молодіжним НУО 
українсько-польського досвіду виконання міжнародних молодіжних 
проектів, заохочення молоді Луганщини до встановлення контактів з 
громадськими організаціями європейських країн, налагодження діалогу 
між західно- та східноукраїнською молоддю.
Сума: $ 8 784 

Організація:  Регіональний інформаційний і правозахисний Центр для 
геїв та лесбійок “Наш світ”, м. Київ.
Керівник проекту: Топчев Владислав Олександрович.
Зміст проекту: Проведення 30 вересня - 2 жовтня 2005 р. у 
Києві міжнародної конференції східноєвропейських організацій 
лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерних (лгбт) людей “Наш світ: 
розширюючи кордони”. Оптимізація співробітництва між українськими 
громадськими організаціями для лгбт та правозахисними інституціями 
і міжнародними організаціями; підвищення обізнаності української та 
міжнародної громадськості про правове становище геїв та лесбійок 
в Україні; випрацювання рекомендацій стосовно захисту прав лгбт 
людей на основі європейського досвіду для українських правозахисних 
НУО, організацій, що працюють із геями та лесбійками, а також для 
відповідних державних установ. Презентація перекладу звіту ІЛГА-
Європа “Рівноправність для лесбійок і геїв” та дослідження “Моніторинг 
дотримання прав геїв та лесбійок в Україні”.
Сума: $ 11 632 

Організація:  Всеукраїнська громадська організація “Коаліція захисту 
прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”, м. Київ.
Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна.
Зміст проекту: Проведення 7-11 жовтня в Києві ознайомчого візиту 
молдовських та румунських спеціалістів з питань впровадження 
європейських стандартів і принципів охорони психічного здоров’я 
та соціальної інтеграції осіб з психіатричними діагнозами згідно 
з Європейською декларацією захисту психічного здоров’я. Мета 
ініціативи - покращити ефективність політики у сфері психічного 
здоров’я через моніторинг дотримання положень Європейської 
декларації в Україні, Молдові та Румунії. Сприяння початку процесів 
деінституціалізації, дестигматизації та соціальної інтеграції осіб 
з психіатричними діагнозами в Україні на принципах рівних прав 
та можливостей. Обмін досвідом щодо формування законодавчої 
бази з питань соціального захисту і допомоги особам з розумовою 
відсталістю, презентація кращих практик в державних закладах та 
закладах при НУО, зустрічі з державними службовцями та візити до 
закладів і організацій, що надають соціальні послуги. Участь в акціях 
Міжнародного Дня психічного здоров’я.
Сума: $ 7 630 

Організація:  Благодійний фонд “Місія Інтелектуальних Ініціатив”, м. Київ.
Керівник проекту: Коломієць Олексій Володимирович.
Зміст проекту: Проведення 6-7 вересня 2005 р. у Києві семінару з 
питань адаптації досвіду Польщі, Угорщини та Чехії у впровадженні 
програми EUREKA в аспекті євроінтеграції України. Всебічний аналіз 
механізмів реалізації програми EUREKA в трьох країнах-нових членах 
ЄС у контексті виконання завдань Лісабонської стратегії, а також 
адаптація сучасних і перспективних принципів реалізації програми 
EUREKA в Україні для прискорення євроінтеграційних процесів в 
державі. Створення передумов для впровадження програми EUREKA 
в Україні, що дасть поштовх підвищенню конкурентноздатності 
українських науково-технічних розробок на європейському і світовому 
ринках та поглибленню міжнародного співробітництва в інноваційній та 
науково-технічній сферах.
Сума: $ 3 430 

Організація:  Центр громадських молодіжних організацій Волині 
“Наша справа”, м. Луцьк.
Керівник проекту: Басюк Ліна Василівна.
Зміст проекту: Проведення 23-25 вересня 2005 р. у Луцьку та 
області серії семінарів та робочих зустрічей з працівниками місцевих 
шкіл, учнями та представниками громадських молодіжних організацій 
з метою створення сучасної моделі активізації місцевого середовища 
за участю шкіл та беручи до уваги місцеві суспільно-культурні 
особливості. Збагачення досвіду вчителів та тренерів Волині щодо 
спонукання місцевих жителів до самоорганізації, ініціативності в період 
суспільних змін, участі в громадському житті; створення системи 
взаємопідтримки вчителів та місцевих лідерів в їх середовищах як 
громадських лідерів, що виконують важливі суспільні функції. Проект 
є частиною довготривалої польсько-української ініціативи “Думай 
глобально, дій локально”.
Сума: $ 4 856 

Організація:  Громадська організація “Лабораторія законодавчих 
ініціатив”, м. Київ.
Керівник проекту: Євгеньєва Анжела Миколаївна.
Зміст проекту: Проведення 26 вересня 2005 р. у Києві робочої 
зустрічі міжнародної групи експертів на початку тристоронньої 
ініціативи “Співпраця громадськості України, Молдови та Румунії з 
метою забезпечення ефективної адаптації національного законодавства 
до стандартів Європейського Союзу”. Дослідження стану адаптації 
національного законодавства Румунії, України і Молдови та наявності 
інституційного забезпечення процесу адаптації на державному рівні; 
узагальнення інструментів громадського контролю за цим процесом та 
проведення публічного обговорення щодо ефективності гармонізації 
національного законодавства згідно з нормами і стандартами ЄС.
Сума: $ 5 988 
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Організація:  ГО “Центр освітнього моніторингу”, м. Київ.
Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна.
Зміст проекту: Проведення 5-9 жовтня 2005 р. у Києві міжнародного 
семінару “Інтерпретація результатів екзаменів для публічної дискусії. 
Вплив зовнішніх екзаменів на підзвітність в системі освіти”. Розробка 
матеріалів щодо впливу зовнішніх екзаменів на систему освіти і 
вторинний аналіз результатів екзаменів у постсоціалістичних країнах, 
які впроваджують зовнішнє тестування. Огляд ризиків, позитивного 
та негативного впливу системи оцінювання на якість освіти, проблем 
рівного доступу та підзвітності в освіті. Розробка рекомендацій та 
механізмів громадського моніторингу в освіті.
Сума: $ 11 522 

Організація:  ГО “Центр освітнього моніторингу”, м. Київ.
Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна.
Зміст проекту: Проведення 25-29 жовтня 2005 р. у Києві 
міжнародного регіонального семінару “Етика та проблеми корупції в 
освіті”, присвяченого проблемам етики в освіті, окресленню основних 
превентивних заходів щодо корупції в освіті, визначенню шляхів впливу 
громадськості на прозорість в освіті. Мета проекту - усвідомлення 
громадськістю актуальності проблем етики та корупції в освіті, 
інформаційне забезпечення щодо прозорості в управлінні системою 
освіти, представлення методології проведення антикорупційних заходів 
та ініціювання відкритого діалогу в сфері освітньої політики щодо 
прозорості та підзвітності в освіті.
Сума: $ 9 985 

Організація:  Центр регіональних ініціатив Яворівщини, м. Яворів.
Керівник проекту: Маковецький Степан Михайлович.
Зміст проекту: Проведення 12-16 жовтня 2005 р. у Львові та 
Новояворівську Львівської області міжнародного семінару “Природні та 
техногенні екологічні катастрофи: причини виникнення, попередження 
та ліквідація наслідків”. Розробка спільних стратегій із прогнозування 
і попередження техногенних екологічних катастроф та природних 
стихійних явищ на місцевому, регіональному та міждержавному рівнях, 
а також механізмів спільних дій щодо ліквідації наслідків екологічних 
катастроф. Аналіз сучасних методів попередження та ліквідації 
наслідків природних і техногенних екологічних лих; створення плану 
заходів зі зниження негативного впливу техногенних катастроф на 
здоров’я населення та випрацювання відповідних рекомендацій для 
державних інституцій.
Сума: $ 7 930 

Організація:  Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, м. Київ.
Керівник проекту: Ворон Марина.
Зміст проекту: Проведення 2-4 листопада 2005 р. у Києві 
міжнародної конференції “Громадсько активні школи як механізм 
активізації місцевих громад - кращі практики”, присвяченої аналізу 
кращого досвіду діяльності громадсько активних шкіл у дванадцяти 
країнах та розвитку неформальної мережі громадсько активних 
шкіл. Публікація посібника “Книга успіху: кращі міжнародні практики 
громадсько активних шкіл”, поширення програми “Школа як осередок 
розвитку громади” на школи в регіонах України.
Сума: $ 9 985 

Організація:  Медичний інформаційно-аналітичний центр “Вектор”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Якименко Олена Іванівна.
Зміст проекту: Проведення 1-2 листопада 2005 р. у Києві 
міжнародної практичної конференції “Від фактів до дій: відповідь 
на поширення епідемії ВІЛ/СНІД у тюрмах. Профілактика, лікування 
та догляд”. Поліпшення доступу до інформації та досвіду країн, 
які запроваджують програми зменшення шкоди у тюрмах. 
Розповсюдження ідеї зменшення шкоди в установах кримінально-
виконавчої системи (КВС); сприяння співпраці КВС з наркологічною 
службою МОЗ України, регіональними соціальними службами, 
неурядовими організаціями, членами сімей наркозалежних ув’язнених. 
Забезпечення безперервності процесу проведення лікування та 
ресоціалізації; створення системи лікування опіоїдної залежності, 
психологічної підтримки та соціальної адаптації наркозалежних осіб у 
КВС з метою профілактики ВІЛ/СНІДу. Впровадження в установах КВС 
програм зменшення шкоди. Підготовка пропозицій щодо перегляду 
законодавчої та директивної бази про порядок утримання засуджених 
наркозалежних; відпрацювання принципів співпраці з центром 
довготривалої реабілітації для наркозалежних, які звільняються з 
установ КВС.
Сума: $ 7 060 

Організація:  Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного 
співробітництва”, м. Київ.
Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.
Зміст проекту: Проведення 18-20 листопада 2005 р. у Києві 
зустрічі міжнародної групи громадських експертів в межах проекту 
“Співпраця аналітичних центрів для альтернативного плану 
вирішення придністровського конфлікту”. Створення майданчика 
для професійного діалогу між аналітичними центрами регіону 
Україна-Молдова-Румунія з метою формування спільного погляду 
щодо вирішення придністровської проблеми, заповнення нестачі 
фахових інтелектуальних дебатів трьох народів, які мають спільний 
інтерес перед викликами та проблемами, акумульованими в дво- та 
тристоронніх відносинах. Спонукання аналітичних активів до пошуку 
політичного та соціального вирішення придністровської кризи. 
Випрацювання варіанту політичного рішення та методів його втілення, 
базованих на утвердженні верховенства права та поваги до прав 
людини. Експертна оцінка ефективності ініціатив щодо подолання 
придністровської кризи, проголошених державними установами 
України та Румунії. Розробка пакету політичних рекомендацій 
аналітичних центрів.
Сума: $ 8 100 

Організація:  Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного 
співробітництва”, м. Київ.
Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.
Зміст проекту: Проведення 30 листопада - 2 грудня 2005 р. у 
Києві Громадського форуму Спільноти демократичного вибору з 
метою залучення громадськості до широкої дискусії стосовно плану 
реалізації завдань утвердження демократії і стабільності в Балтійсько-
Чорноморсько-Каспійському регіоні, як передумови стабільності і 
безпеки у всій Європі.
Сума: $ 20 000 
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Організація:  Асоціація “Європейський шлях”, м. Бердянськ.
Керівник проекту: Гудзь Олена Петрівна.
Зміст проекту: Проведення 4-7 листопада 2005 р. у Бердянську 
та трьох районах Запорізької області практичного семінару в межах 
українсько-польського проекту “Громадська освіта та залучення 
молоді”. Створення Громадського освітнього центру, який сприятиме 
поглибленню знань і навичок молодих лідерів у сфері громадянського 
суспільства, поширенню серед місцевої молоді знань з основ 
підприємництва і функціонування ринку праці, професійній орієнтації 
місцевої молоді. Привернення інтересу молодих людей до суспільної 
діяльності та функціонування держави, до підвищення рівня власної 
освіти та обізнаності. Навчання лекторів та лідерів молодіжних груп для 
роботи в регіональних осередках Центру.
Сума: $ 5 719 

Організація:  Асоціація економічного розвитку Коломийщини, м. Коломия.
Керівник проекту: Федюк Василь Миколайович.
Зміст проекту: Проведення 23-26 листопада 2005 р. у Коломиї, 
Яремче та Івано-Франківську серії семінарів та робочих зустрічей 
молдовських і румунських фахівців з представниками органів місцевої 
влади, самоврядування, громадськості та бізнесу в межах проекту 
“Підвищення рівня управління в малих містах Молдови, України і Румунії. 
Успішні практики діяльності органів місцевого самоврядування в Україні”. 
Вивчення кращих практик у вирішенні проблем малих та середніх міст 
Румунії, Молдови і України, а також досвіду співпраці громадських 
організацій з місцевою владою і бізнесом щодо участі громадськості у 
стратегічному плануванні на місцевому рівні. Аналіз методів залучення 
інвестиційних коштів та грантів міжнародної технічної допомоги для 
розвитку регіонів, реалізації молодіжних ініціатив в соціально-економічній 
сфері, розвитку місцевого підприємництва тощо. Випрацювання нових 
підходів до вирішення найгостріших проблем місцевих громад, зокрема: 
спад промислового виробництва, дефіцит місцевих бюджетів, зростання 
безробіття, бідність, трудова міграція значної кількості населення 
продуктивного віку, проблеми молоді і сімей мігрантів.
Сума: $ 9 945 

Організація:  Громадська організація “Асоціація керівників шкіл 
м. Києва”, м. Київ.
Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна.
Зміст проекту: Проведення 7-10 грудня 2005 р. у Києві підсумкової 
міжнародної конференції “Європейські студії в школах України”. 
Cприяння широкому впровадженню європейських демократичних 
цінностей, норм і стандартів в щоденну діяльність шкіл України 
через викладання курсу “Європейські студії” та роботу Євроклубів. 
Поширення результатів довготриваючої ініціативи “Впровадження 
інегрованого курсу “Європейські студії” в школах України та розвиток 
діяльності шкільних Європейських клубів”; заохочення нових шкіл до 
участі у даній ініціативі та інших міжнародних програмах; розширення 
мережі Євроклубів; удосконалення методологічних посібників з 
Європейських студій.
Сума: $ 9 870 

Організація:  Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 
м. Київ.
Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна.
Зміст проекту: Проведення соціологічного дослідження щодо 
процесу видачі віз громадянам України консульствами країн 
Європейського Союзу та долучення висновків до Загального звіту, 
який включатиме порівняльний аналіз візової політики країн ЄС в 
Україні, Росії, Білорусі та Молдові, а також відповідні рекомендації 
офіційним установам, що провадять візову політику, для її модернізації 
у відповідності з фундаментальними правами людини. Доведення до 
відома професійних кіл та громадськості систематизованої інформації 
про характер застосування візових вимог до громадян України з 
боку країн ЄС; виявлення типових порушень прав людини в процесі 
клопотання про візу та формулювання політичних рекомендацій щодо 
їх усунення.
Сума: $ 3 225 
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УЧАСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
У ПРОЕКТАХ, ПІДТРИМАНИХ ПРОГРАМОЮ 
“СХІД-СХІД” ЗА КОРДОНОМ   

Кількість проектів: 98

Сума: $ 109 514

Частка у загальній сумі грантів: 2,09 %

2005 року 443 українських громадяни взяли участь у виконанні близько 70 міжнародних проектів, 38% з яких відбувалися в Польщі. 
Збільшилася кількість контактів з громадськістю Молдови і Румунії, чому сприяло оголошення конкурсу, спрямованого на розширення 
співпраці в регіоні Україна-Молдова-Румунія. Українських фахівців і експертів активно запрошували до участі в проектах, що виконувалися в 
Литві, Естонії, Латвії, Словаччині, Чехії, а також в Азербайджані, Грузії, Вірменії і Киргизстані. Тематика заходів була досить різноманітною. 
Зокрема, міжнародну громадськість цікавив досвід України у здійсненні соціально-економічних і політичних реформ у післяреволюційний 
період, просуванні євроінтеграції України, проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній серед молоді у передвиборчий період, співпраці 
з білоруською громадськістю, впровадженні незалежного тестування як антикорупційного заходу в освітній сфері, інтеграції національних 
меншин у суспільство на прикладі кримських татар, подоланні проблем, пов‘язаних з трудовою міграцією, та у сфері боротьби з торгівлею 
людьми, розвитку співпраці місцевих благодійних фондів з державним сектором тощо.

Суттєво збільшилась кількість осіб, що пройшли стажування у європейських країнах з таких питань, як прозорість і ефективність діяльності 
місцевих органів влади, адміністративна реформа, впровадження демократії на місцях, соціальний розвиток індустріальних регіонів, розвиток 
громадської активності в регіонах, роль європейських клубів в школах і місцевих громадах, міжнародна співпраця молодіжних НУО, неформальна 
освіта молоді та інноваційні методи роботи з молоддю, ресоціалізація неповнолітніх правопорушників, соціальна робота з неповносправними 
особами та інших важливих питань.

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 4  $ 6 145

Вінницька обл. 1 $ 400

Волинська обл. 2 $ 950

Дніпропетровська обл. 2 $ 948

Донецька обл. 7 $ 11 687

Запорізька обл. 4 $ 4 755

Івано-Франківська обл. 6 $ 9 640

Київська обл. 2 $ 2 103

Кіровоградська обл. 1 $ 4 890

Луганська обл. 1 $ 1 617

Львівська обл. 7 $ 4 770
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Регіон Підтримано проектів Сума

м. Київ 32 $ 21 776

Одеська обл. 3 $ 1 183

Полтавська обл. 1 $ 506

Рівненська обл. 1 $ 520

Тернопільська обл. 1 $ 1 342

Харківська обл. 3 $ 1 463

Херсонська обл. 1 $ 355

Хмельницька обл. 1 $ 287

Чернігівська обл. 2 $ 6 253

Всеукраїнські проекти 16 $ 27 924

Разом: 98 $ 109 514

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація:  Громадський Рух “Віра, Надія, Любов”, м. Одеса.
Керівник проекту: Фомін Євген Віталійович.
Зміст проекту: Участь представників Громадського Руху “Віра, 
Надія, Любов” та Студентської наукової асоціації м. Одеси у Форумі 
молодих лідерів, м. Новий Сонч, Польща, 8-11 вересня 2004 р.
Сума: $ 330 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 
України, м. Київ.
Керівник проекту: Нагірний Володимир Миколайович.
Зміст проекту: Участь українських експертів у міжнародному круглому 
столі “Проактивна позиція молоді на користь вибору: уроки виборів в 
Україні та Румунії”, м. Кишинеу, Молдова, 16-19 лютого 2005 р.
Сума: $ 296 

Організація:  Агентство регіонального розвитку “Донбас”, м. Донецьк.
Керівник проекту: Коваль Вячеслав Михайлович.
Зміст проекту: Участь шістьох представників громадськості Донеччини 
у семінарі “Україна на шляху до розвитку демократії та інтеграції в 
Європейську спільноту”, м. Глівіце, Польща, 21-27 лютого 2005 р.
Сума: $ 1 710 

Організація:  Західноукраїнський центр прав людини та 
громадських ініціатив, м. Стрий.
Керівник проекту: Щекун Василь Лукич.
Зміст проекту: Участь двадцяти представників громадськості 
Львівщини у семінарі “Україна на шляху до розвитку демократії 
та інтеграції в Європейську спільноту”, м. Глівіце, Польща, 21-27 
лютого 2005 р.
Сума: $ 2 513 

Організація:  Всеукраїнська громадська організація “Спілка 
української молоді в Україні”, м. Київ.
Керівник проекту: Лавріненко Неля Петрівна.
Зміст проекту: Стажування активістів локальних молодіжних 
громадських організацій з дев’яти міст України в молодіжних НУО 
Польщі (Варшава, Гданськ, Ольштин, Любін, 16-24 січня 2005 р.).
Сума: $ 1 793
 
Організація:  Південно-східний центр Муніципального і 
Регіонального розвитку, м. Луганськ.
Керівник проекту: Бойко Наталія Іванівна.
Зміст проекту: Участь шістьох представників громадськості 
Луганщини у семінарі “Україна на шляху до розвитку демократії та 
інтеграції в Європейську спільноту”, м. Глівіце, Польща,
21-27 лютого 2005 року.
Сума: $ 1 617 

Організація:  Громадська організація “Лабораторія законодавчих 
ініціатив”, м. Київ.
Керівник проекту: Євгеньєва Анжела Миколаївна.
Зміст проекту: Участь представниці Лабораторії законодавчих 
ініціатив у міжнародному круглому столі “Проактивна позиція 
молоді на користь вибору: уроки виборів в Україні та Румунії”, 
м. Кишинеу, Молдова, 16-19 лютого 2005 р.
Сума: $ 84 
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Організація:  Міський центр гуманістичних технологій “Ахалар”, 
м. Чернігів.
Керівник проекту: Трохименко Юрій Васильович.
Зміст проекту: Участь представників громадськості та Міськради 
м. Чернігова у семінарі “Перевага громадянського суспільства 
- стратегії та партнерство державного та громадського секторів”, 
м. Таллінн, Естонія, 3-5 березня 2005 р.
Сума: $ 1 313 

 Організація:  Товариство “Відродження Криму”, м. Бахчисарай.
Керівник проекту: Яяєва Аліме Міметівна.
Зміст проекту: Участь 12 представників освітньої сфери АР Крим 
у практичному семінарі-стажуванні “Польський та європейський 
досвід реформ в області освіти - навчаємось на мовах меншин”, 
м. Варшава, Польща, 29 березня - 5 квітня 2005 р.
Сума: $ 1 535 

Організація:  Міжнародний благодійний фонд “ОМНІ - мережа 
для дітей”, м. Рівне.
Керівник проекту: Віговська Тетяна Володимирівна.
Зміст проекту: Участь чотирьох педагогів-дефектологів Волині 
у міжнародній конференції “Соціальна підтримка і догляд за 
дітьми з генетичними порушеннями, зокрема синдромом Дауна”, 
м. Варшава, Польща, 12-13 березня 2005 р.
Сума: $ 520 

Організація:  Молодіжний муніципальний центр, м. Тернопіль.
Керівник проекту: Гумен Юрій Євгенович.
Зміст проекту: Участь шести представників громадськості 
Тернопільщини у робочій зустрічі в межах польсько-українсько-
білоруського проекту “Залучення громадськості: Лєшно - Мінськ - 
Тернопіль”, м. Лєшно, Польща, 18-28 квітня 2005 р.
Сума: $ 1 342 

Організація:  Інститут демократії імені Пилипа Орлика, м. Київ.
Керівник проекту: Беліцер Наталія Володимирівна.
Зміст проекту: Участь фахівця з конфліктології у круглому столі 
“Поточний стан врегулювання Придністровського конфлікту: 
молдово-українська співпраця”, м. Кишинеу, Молдова, 18-19 
квітня 2005 р.
Сума: $ 272 

Організація:  Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна.
Зміст проекту: Участь менеджерки програми “Схід-Схід: 
партнерство без кордонів” в робочій нараді організаторів та 
донорів спільної ініціативи МФВ та Фонду Стефана Баторія 
(Польща) “Моніторинг відкритості східних кордонів ЄС” щодо 
стратегії виконання другого модулю ініціативи, м. Варшава, 
Польща, 19-22 травня 2005 р.
Сума: $ 571 

Організація:  Громадська організація “Телекритика”, м. Київ.
Керівник проекту: Басараб Олекся Володимирівна.
Зміст проекту: Участь експерта-журналіста у круглому столі 
“Поточний стан врегулювання Придністровського конфлікту: 
молдово-українська співпраця”, м. Кишинеу, Молдова, 18-19 
квітня 2005 р.
Сума: $ 544 

Організація:  Асоціація студентів-правників юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, м. Київ.
Керівник проекту: Скопінцев Віктор Юрійович.
Зміст проекту: Участь двох студентів юридичного факультету 
КНУ ім. Тараса Шевченка, членів юридичної клініки, у 
міжнародному семінарі-тренінгу із розгляду справ, що стосуються 
захисту прав шукачів притулку, м. Будапешт, Угорщина, 28 квітня 
- 1 травня 2005 р.
Сума: $ 631 

Організація:  Молодіжний громадський центр “Еталон”,
м. Івано-Франківськ.
Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна.
Зміст проекту: Стажувальний візит 21 представника 
громадськості та місцевої влади Рогатинського району Івано-
Франківської області і Чорноморського району АР Крим до 
Малопольського воєводства в межах українсько-польського 
проекту “Центри місцевої активності сільських районів Західної та 
Південної частини України”, м. Краків, Польща, 27 травня —
6 червня 2005 р.
Сума: $ 3 142 

Організація:  Громадська організація “Рада вчителів”, 
м. Бахчисарай.
Керівник проекту: Сейтвелієва Діляра.
Зміст проекту: Проведення тренінгів для п’яти місцевих 
громад Азербайджану, серед яких - громади біженців з Нагірного 
Карабаху, в рамках проекту “Інтеграція громад національних 
меншин у суспільство: досвід України”, міста Баку, Барда, 
Мінгачевір, Горанбой, Азербайджан, 30 травня - 5 червня 2005 р.
Сума: $ 784 

Організація:  Громадська організація “Асоціація керівників шкіл 
м. Києва”, м. Київ.
Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна.
Зміст проекту: Участь 20 вчителів-кураторів європейських 
клубів шкіл України у тренінгу “Європейські студії в школах”, 
м. Варшава, Польща, 30 травня - 1 червня 2005 р. Представлені 
школи є пілотними майданчиками проекту “Впровадження курсу 
“Європейські студії” в загальноосвітніх школах України”.
Сума: $ 5 815 
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Організація:  Харківська міська ГО “Східноукраїнський Фонд 
соціальних досліджень”, м. Харків.
Керівник проекту: Басіна Тетяна Олександрівна.
Зміст проекту: Участь експерта-соціолога у круглому 
столі “Європейський інтеграційний процес зі сходу на схід: 
громадянське суспільство та етнічні меншини у світі, що 
змінюється”, м. Лієпая, Латвія, 9-13 червня 2005 р.
Сума: $ 540 

Організація: Громадська організація “Європейський діалог”, м. Львів.
Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна.
Зміст проекту: Участь фахівця з питань функціонування 
громадянського суспільства у круглому столі “Європейський 
інтеграційний процес зі сходу на схід: громадянське суспільство та 
етничні меншини у світі, що змінюється”, м. Лієпая, Латвія, 9-13 
червня 2005 р.
Сума: $ 389 

Організація:  Національний технічний університет України 
“Київський політехнічний інститут”, м. Київ.
Керівник проекту: Сулема Євгенія Станіславівна.
Зміст проекту: Участь викладача НТУ “Київський політехнічний 
інститут” у семінарі “Інформаційні технології в освіті”, м. Єреван, 
Вірменія, 13-17 червня 2005 р.
Сума: $ 527 

Організація: Дитячий культурно-спортивний клуб “Бембі”, м. Київ.
Керівник проекту: Наровлянська Марина Данилівна.
Зміст проекту: Участь експерта із застосування сучасних 
інформаційних технологій у позакласній роботі зі школярами у 
семінарі “Інформаційні технології в освіті”, м. Єреван, Вірменія, 
13-17 червня 2005 р.
Сума: $ 369 

Організація:  Харківський обласний благодійний фонд “ІнтЕко”, 
м. Харків.
Керівник проекту: Тітова Людмила Володимирівна.
Зміст проекту: Участь фахівця з питань розробки і застосування 
нових інформаційних технологій в учбовому процесі ВНЗ у семінарі 
“Інформаційні технології в освіті”, м. Єреван, Вірменія, 13-17 
червня 2005 р.
Сума: $ 754 

Організація:  Громадська організація “Рада вчителів”, м. 
Бахчисарай.
Керівник проекту: Сейтвелієва Діляра.
Зміст проекту: Участь трьох громадських діячів з АР Крим в 
семінарі “Інтеграція громад національних меншин у суспільство: 
досвід України”, м. Барда, Азербайджан, 15-21 червня 2005 р. 
Мета проекту - сприяти підвищенню рівня самоорганізації громад 
біженців, їх освіти та досвіду у вирішенні соціально-економічних 
проблем і захисту громадянських прав.
Сума: $ 1 426

Організація:  Громадська організація “Кінезіс-Клуб дітей-інвалідів 
ДЦП Анатолія Смолянінова”, м. Київ.
Керівник проекту: Смолянінов Анатолій Григорович.
Зміст проекту: Участь чотирьох українських спеціалістів з 
реабілітації уражених ДЦП в семінарі “Вчимося одне в одного: 
інноваційні підходи до реабілітації дітей-інвалідів ДЦП”, м. Кошіце, 
Словаччина, 9-10 травня 2005 р.
Сума: $ 656 

Організація:  Центр політико-правових реформ, м. Київ.
Керівник проекту: Коліушко Ігор Борисович.
Зміст проекту: Участь у Форумі реформ двох експертів-
аналітиків у сфері економічних та політико-правових реформ, 
м. Бішкек, Киргизстан, 24-27 червня 2005 р.
Сума: $ 1 030 

Організація:  Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій, м. Київ.
Керівник проекту: Шеремет Олег Іванович.
Зміст проекту: Участь експерта з економічних реформ у Форумі 
Реформ, м. Бішкек, Киргизстан, 24-27 червня 2005 р.
Сума: $ 544 

Організація:  Міжнародний медичний реабілітаційний центр для 
жертв воєн і тоталітарних режимів, м. Київ.
Керівник проекту: Гутгарц Марина Юріївна.
Зміст проекту: Участь експерта-психолога в міжнародній 
конференції “Формування платформи для розвитку стратегії 
подолання насилля над дітьми та молоддю”, м. Вільнюс, Литва, 
29-30 червня 2005 р.
Сума: $ 442 

Організація:  Асоціація економічного розвитку Івано-
Франківщини (АЕРІФ), м. Івано-Франківськ.
Керівник проекту: Русанов Геннадій Геннадійович.
Зміст проекту: Участь двох експертів з економічного розвитку 
регіонів в робочій зустрічі за проектом “Розбудова відкритого 
місцевого уряду: від принципів до практики доброчесного 
врядування”, м. Тімішоара, Румунія, 28-30 липня 2005 р.
Сума: $ 958 

Організація:  Міжнародний жіночий правозахисний
центр “Ла Страда – Україна”, м. Київ.
Керівник проекту: Митюра Тетяна Валентинівна.
Зміст проекту: Участь трьох експертів з питань боротьби з 
торгівлею людьми (Державна прикордонна служба України, 
МЖПЦ “Ла Страда-Україна”, Харківський національний університет 
внутрішніх справ України) у робочих зустрічах з представниками 
правоохоронних структур та громадського сектора семи країн в 
межах Регіональної програми боротьби з торгівлею людьми, міста 
Тбілісі, Чакві, Аджара та Сарпі, Грузія, 11-14 липня 2005 р.
Сума: $ 2 104 
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Організація:  Всеукраїнська громадська організація 
“Недержавний аналітичний центр “Інститут реформ”, м. Київ.
Керівник проекту: Дацишин Маркіян Богданович.
Зміст проекту: Участь представника Центру сприяння 
інституційному розвитку державної служби у Літній школі з питань 
вдосконалення державної служби через стратегічне планування 
бюджету та підвищення аналітичної спроможності, м. Сігульда, 
Латвія, 25-29 липня 2005 р.
Сума: $ 289 

Організація:  Громадська організація “Інститут Євро-
Атлантичного співробітництва”, м. Київ.
Керівник проекту: Пархоменко Наталія Василівна.
Зміст проекту: Участь експерта з питань трудової міграції та 
безпеки у семінарі “Розвиток і моделі міграційних процесів в 
Центральній та Східній Європі”, м. Прага, Чеська Республіка, 25-27 
серпня 2005 р.
Сума: $ 462 

Організація:  Благодійний фонд “Рокада”, м. Київ.
Керівник проекту: Буркацька Олена Мечиславівна.
Зміст проекту: Участь соціального працівника в сфері підтримки 
біженців у семінарі “Розвиток і моделі міграційних процесів в 
Центральній та Східній Європі”, м. Прага, Чеська Республіка, 25-27 
серпня 2005 р.
Сума: $ 428 

Організація:  Громадська організація “Херсонський обласний 
центр “Успішна жінка”, м. Херсон.
Керівник проекту: Микитась Олена Миколаївна.
Зміст проекту: Стажувальний візит підприємниці-початківця, 
члена Херсонського обласного центру “Успішна жінка”, до Польщі 
(м. Вроцлав, 9-16 серпня 2005 р.) з метою отримання польського 
досвіду розвитку малого і середнього підприємництва в аграрному 
регіоні для його адаптації і впровадження на Херсонщині.
Сума: $ 355 

Організація:  Центр підтримки приватної ініціативи, м. Львів.
Керівник проекту: Будзінський Тарас Володимирович.
Зміст проекту: Участь експерта-аналітика з соціально-
економічних питань у семінарі “Розвиток і моделі міграційних 
процесів в Центральній та Східній Європі”, м. Прага, Чеська 
Республіка, 25-27 серпня 2005 р.
Сума: $ 460 

Організація:  Громадська організація “Дитина і Довкілля”, м. Київ.
Керівник проекту: Ульянець Наталія Анатоліївна.
Зміст проекту: Участь педагога-еколога у міжнародному семінарі 
“Розбудова майбутнього для сільської Європи: освіта для сталого 
розвитку”, м. Лонк, Польща, 24-28 серпня 2005 р.
Сума: $ 344 

Організація:  Благодійна організація “Вчителі за демократію та 
партнерство”, м. Київ.
Керівник проекту: Сущенко Ігор Михайлович.
Зміст проекту: Участь п‘ятьох представників молодіжних 
проектів (тренер програми “Закони вулиці”, тренер Центру 
“Спікер”, помічник психолога приймальника-розподільника РУ 
ГУ МВС, голова районної асоціації дитячо-юнацьких організацій 
м.Харкова, директор БО “Вчителі за демократію та партнерство”) в 
Молодіжному міжнародному форумі “Молодіжна школа демократії”, 
м. Друскінінкай, Литва, 25-30 серпня 2005 р.
Сума: $ 1 852 

Організація:  Центр громадських молодіжних організацій Волині 
“Наша справа”, м. Луцьк.
Керівник проекту: Басюк Ліна Василівна.
Зміст проекту: Участь координатора проекту та двох тренерів-
волонтерів у робочій зустрічі на початку українсько-польського 
проекту “Думай глобально, дій локально: моделі місцевих центрів 
громадської активності”, м. Люблін, Польща, 4-5 вересня 2005 р.
Сума: $ 315 

Організація:  Центр громадських ініціатив “Світоч”, 
м. Бахчисарай.
Керівник проекту: Самусєв Геннадій Михайлович.
Зміст проекту: Стажувальний візит 14 представників органів 
влади, громадського та бізнесового секторів АР Крим до Польщі 
з метою вивчення досвіду соціально-економічного розвитку 
Млявського повіту, подолання проблеми безробіття через 
створення інформаційних клубів праці, гміна Стжегово, Польща, 
17-24 вересня 2005 р.
Сума: $ 2 400 

Організація:  Міжнародне товариство прав людини — Українська 
секція, м. Київ.
Керівник проекту: Сухоруков Андрій Олександрович.
Зміст проекту: Участь двох представників Державного 
департаменту України з питань виконання покарань у міжнародній 
конференції “Сучасність та перспективи утримання неповнолітніх 
обвинувачених під вартою та засуджених осіб у в’язниці”, 
м. Тренчин, Словацька Республіка, 12-16 вересня 2005 р.
Сума: $ 1 485 

Організація:  Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди”, м. Київ.
Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна.
Зміст проекту: Участь експерта з економічного аналізу, 
фінансування та управління міжнародними проектами у Форумі 
з міжнародного співробітництва: від транскордонного до 
транснаціонального партнерства в новій Європі, м. Тарту, Естонія, 
9-10 вересня 2005 р.
Сума: $ 556 
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Організація:  Благодійна організація “Інформаційний центр з 
біоетики”, м. Київ.
Керівник проекту: Вітте Петро Миколайович.
Зміст проекту: Участь фахівця з питань біоетики та впливу 
сучасних біотехнологій на людину в міжнародній конференції 
“Захист прав людини в контексті біотехнології. Досвід та проблеми 
в Центральній та Східній Європі”, м. Вільнюс, Литва, 22-24 вересня 
2005 р.
Сума: $ 388 

Організація:  Центр громадських молодіжних організацій Волині 
“Наша справа”, м. Луцьк.
Керівник проекту: Басюк Ліна Василівна.
Зміст проекту: Участь 18 вчителів-кураторів європейських клубів 
середніх шкіл міст Харкова, Донецька, Житомира, Черкас і Львівської 
обл. у семінарі “Європейські клуби - поширення кращого досвіду 
Польщі в школах України та Молдови”, м. Сорквіти, Польща, 11-17 
вересня 2005 р.
Сума: $ 2 600 

Організація:  Всеукраїнська громадська організація “Коаліція 
захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна.
Зміст проекту: Ознайомчий візит шести спеціалістів в галузі 
психіатрії до Молдови в рамках тристоронньої ініціативи “Через 
співпрацю - до виконання Європейської декларації та Плану дій з 
охорони психічного здоров’я” (обмін досвідом з питань зменшення 
стигматизації та дискримінації осіб з психічними захворюваннями), 
м. Бєльці, Молдова, 5-9 вересня 2005 р.
Сума: $ 520 

Організація:  Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та 
їх батьків “Аюрведа”, м. Біла Церква.
Керівник проекту: Луценко Тамара Михайлівна.
Зміст проекту: Участь 10 осіб (представників громадських 
організацій “Аюрведа” та “Шанс”, Міського управління освіти та шкіл 
м. Біла Церква”) в семінарі “Соціальне партнерство: пошук успішних 
моделей роботи з неповносправними” в межах спільного проекту 
з Молдовською асоціацією Motivation та Румунською фундацією 
Motivation, м. Кишинеу, Молдова, 19-23 вересня 2005 р.
Сума: $ 1 134 

Організація:  Українська асоціація по біоетиці, м. Київ.
Керівник проекту: Пустовіт Світлана Віталіївна.
Зміст проекту: Участь Голови громадської організації “Українська 
асоціація з біоетики” в міжнародній конференції “Захист 
прав людини в контексті біотехнології. Досвід та проблеми в 
Центральній та Східній Європі”, м. Вільнюс, Литва, 22-24 вересня 
2005 р.
Сума: $ 387 

Організація:  Асоціація “Поділля Перший”, м. Хмельницький.
Керівник проекту: Карагяур Крістніа Степанівна.
Зміст проекту: Участь координатора молодіжних проектів 
Асоціації “Поділля Перший” в семінарі “Ефективні стратегії 
менеджменту для молодіжних НУО Азербайджану та Грузії”, 
м. Гянджа, Азербайджан, 13-20 серпня 2005 р.
Сума: $ 287 

Організація:  Асоціація економічного розвитку Івано-
Франківщини (АЕРІФ), м. Івано-Франківськ.
Керівник проекту: Ковалів Марія Іванівна.
Зміст проекту: Участь 10 осіб (Голови районних міст, 
представники держадміністрацій та громадського сектору) в 
семінарі “Проблеми розбудови відкритого місцевого уряду”, м. 
Кишинеу, Молдова, 21-24 вересня 2005 р. Семінар є частиною 
українсько-молдовсько-румунської ініціативи “Розбудова 
відкритого місцевого уряду: від принципів до практики 
доброчесного врядування”.
Сума: $ 1 778 

Організація:  Харківська міська громадська організація 
“ЕкоПраво-Харків”, м. Харків.
Керівник проекту: Шуміло Олексій Михайлович.
Зміст проекту: Участь фахівця з екологічного права в 
регіональному семінарі “Проект закону про біобезпеку: участь 
громадськості”, м. Баку, Азербайджан, 12-13 серпня 2005 
р. Презентація досвіду українських громадських екологічних 
організацій з лобіювання Закону про біобезпеку.
Сума: $ 417 

Організація:  Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 
України, м. Київ.
Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна.
Зміст проекту: Участь п’яти українських виконавців проекту 
“Дружні кордони ЄС: моніторинг видачі віз громадянам України, 
Білорусі, Росії і Молдови консульствами країн ЄС” у робочій 
зустрічі в м. Варшава, Польща, 29 вересня - 2 жовтня 2005 р. з 
метою узгодження методології та інструментарію моніторингу в 
чотирьох країнах.
Сума: $ 1 818 

Організація:  Донецький обласний благодійний фонд “Центр 
розвитку філантропії”, м. Донецьк.
Керівник проекту: Мужецька Христина Анатоліївна.
Зміст проекту: Участь керівника Донецького обласного 
благодійного фонду “Центр розвитку філантропії” в міжнародній 
конференції “Співробітництво між громадськими фондами та 
державним сектором”, м. Тарту, Естонія, 14-15 вересня 2005 р.
Сума: $ 763 
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Організація:  Донецький міський благодійний фонд “Доброта”, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Рогалін Яків Фрідріхович.
Зміст проекту: Участь директора Донецького міського 
благодійного фонду “Доброта” в міжнародній конференції 
“Співробітництво між громадськими фондами та державним 
сектором”, м. Тарту, Естонія, 14-15 вересня 2005 р.
Сума: $ 763 

Організація:  Громадська організація “Інститут Євро-
Атлантичного співробітництва”, м. Київ.
Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.
Зміст проекту: Участь п‘яти представників українських 
аналітичних центрів (Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, 
Інституту демократії ім. Пилипа Орлика, Центру миру, конверсії 
та зовнішньої політики України, Групи стратегічних та безпекових 
студій, Громадської Ради при Комітеті з питань свободи слова 
та інформації ВР) у робочій зустрічі в межах проекту “Співпраця 
аналітичних центрів Молдови, України та Румунії для створення 
альтернативного плану вирішення Придністровського конфлікту”, 
м. Кишинеу, Молдова, 23-25 вересня 2005 р.
Сума: $ 1 316 

Організація:  Благодійний фонд “Рокада”, м. Київ.
Керівник проекту: Ярова Ольга Василівна.
Зміст проекту: Участь психолога, фахівця з питань трудової 
міграції жінок у семінарі “Розвиток та моделі міграційних процесів 
в Центральній та Східній Європі”, м. Прага, Чеська Республіка, 25-
27 серпня 2005 р. Доповідь про результати дослідження в контексті 
проблеми “материнства з-за кордону”.
Сума: $ 211 

Організація:  Центр громадських молодіжних організацій Волині 
“Наша справа”, м. Луцьк.
Керівник проекту: Басюк Ліна Василівна.
Зміст проекту: Участь 15 вчителів Волинської області та 
представників Центру “Наша справа” у практичному семінарі 
в межах українсько-польського проекту “Думай глобально, 
дій локально”, м. Люблін, Польща, 20-22 жовтня 2005 р. 
Ознайомлення з інноваційними методиками активізації громади 
малих міст і сіл навколо місцевих шкіл, а також досвідом 
польських шкіл у спонуканні місцевих жителів до ініціативності, 
самоорганізації та активної участі у громадському житті.
Сума: $ 635 

Організація:  Інститут громадянського суспільства, м. Київ.
Керівник проекту: Ткачук Анатолій Федорович.
Зміст проекту: Участь керівника Інституту громадянського 
суспільства в Глобальному форумі законодавства для 
громадянського суспільства, м. Стамбул, Туреччина, 18-19 
листопада 2005 р.
Сума: $ 381 

Організація:  Асоціація економічного розвитку Івано-
Франківщини (АЕРІФ), м. Івано-Франківськ.
Керівник проекту: Ковалів Марія Іванівна.
Зміст проекту: Інституційна практика п’яти учасників 
міжнародного проекту “Розбудова відкритого місцевого уряду: від 
принципів до практики доброчесного врядування” в м. Тімішоара, 
Румунія, 23-28 жовтня 2005 р. (У складі групи - представники 
Івано-Франківської обласної держадміністрації та виконкому, Мери 
міст Долина, Яремче та Надвірна)
Сума: $ 2 288  

Організація:  Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 
м. Київ.
Керівник проекту: Сушко Олександр Валерійович.
Зміст проекту: Участь експерта з питань європейської інтеграції 
у конференції “Міжнародний досвід з європейської інтеграції: 
перспективи політики сусідства для Вірменії”, м. Єреван, Вірменія, 3-6 
листопада 2005 р.
Сума: $ 439 

Організація:  Донецька обласна ліга ділових і професійних жінок, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Нікітіна Вікторія Борисівна.
Зміст проекту: Стажувальний візит двох підприємниць-
початківців з міст Макіївки та Селідове Донецької області, членів 
Донецької обласної Ліги ділових і професійних жінок, до Польщі 
(м. Вроцлав, 5-15 жовтня 2005 р.) з метою одержання досвіду 
розвитку малого і середнього підприємництва в Польщі для його 
адаптації в східноукраїнських містах з високим рівнем безробіття.
Сума: $ 938 

Організація:  Агентство регіонального розвитку “Донбас”, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Твереза Наталія Миколаївна.
Зміст проекту: Участь керівника тренінгового центру АРР 
“Донбас” у міжнародному семінарі “Європа для Білорусі: прорив 
ізоляції між суспільствами”, присвячений підведенню підсумків 
співпраці громадських організацій ЦСЄ з громадським сектором 
Білорусі та плануванню подальшої спільної діяльності у різних 
сферах, м. Вільнюс, Литва, 23-26 вересня 2005 р.
Сума: $ 518 

Організація:  Полтавський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників ім. М.В.Остроградського, 
м. Полтава.
Керівник проекту: Клепко Сергій Федорович.
Зміст проекту: Участь Проректора Полтавського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних працівників ім. 
М.В.Остроградського у Міжнародному колоквіумі “Теперішні та 
майбутні виклики щодо розвитку навчальних курсів: вивчення 
практик та мережева співпраця для змін”, м. Сінай, Румунія, 17-20 
листопада 2005 р.
Сума: $ 506 
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Організація:  Всеукраїнська громадська організація “Коаліція 
захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна.
Зміст проекту: Участь шести спеціалістів у галузі психіатрії у 
міжнародному семінарі “Стигма та дискримінація - досвід Румунії 
у створенні системи соціальної допомоги особам з психічними 
розладами” (в межах тристоронньої ініціативи “Через співпрацю - до 
виконання Європейської декларації та плану дій з охорони психічного 
здоров’я”), м. Бухарест, Румунія, 14-18 листопада 2005 р.
Сума: $ 3 190

Організація:  Агентство регіонального розвитку “Донбас”, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Коваль Вячеслав Михайлович.
Зміст проекту: Стажувальний візит 25 лідерів місцевих осередків 
Агенції регіонального розвитку “Донбас” із десяти міст Донеччини 
і Луганщини до провінції Сілезія (м. Глівіце та інші міста Сілезії, 
Польща, 4-11 грудня 2005 р.) з метою вивчення досвіду позитивних 
змін у шахтарській провінції Польщі через виконання соціальних 
програм, спрямованих на вирішення таких проблем, як безробіття, 
бідність, вживання наркотиків, поширення ВІЛ/СНІД, алкоголізм, 
зневіра в майбутньому тощо.
Сума: $ 6 180 

Організація:  Всеукраїнська спілка громадських організацій 
“Асоціація агенцій регіонального розвитку України”, м. Київ.
Керівник проекту: Третяк Юрій Іванович.
Зміст проекту: Участь 13 представників Агенцій регіонального 
розвитку із різних областей України в міжнародному семінарі, 
спрямованому на обмін досвідом та кращими практиками 
діяльності Агенцій регіонального розвитку України, Грузії та 
Польщі, міста Пшеворськ, Краків, Катовіце, Люблін (Польща), 3-10 
листопада 2005 р.
Сума: $ 2 778 
 
Організація:  Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ.
Керівник проекту: Мороз Людмила Іванівна.
Зміст проекту: Участь доцента кафедри юридичної психології 
Київського юридичного інститут МВС України та Голови Комітету 
сприяння захисту прав дитини у міжнародній конференції 
“Взаємодія урядових та громадських організацій у створенні 
системи ресоціалізації неповнолітніх, схильних до девіантної 
поведінки, та тих, що звільнились з місць позбавлення волі”, 
м. Вільнюс, Литва, 8-10 листопада 2005 р.
Сума: $ 894 

Організація:  ГО “Центр освітнього моніторингу”, м. Київ.
Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна.
Зміст проекту: Участь керівника Центру освітнього моніторингу в 
консультативній зустрічі “Зміни в освітній політиці та роль центрів 
освітньої політики”, м. Вільнюс, Литва, 11-12 листопада 2005 р.
Сума: $ 490 

Організація:  Громадська організація “Європейський діалог”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна.
Зміст проекту: Участь 15 осіб (активістів молодіжної ГО 
“Підліток” м. Луганська та ГО “Європейський діалог” м. Львова) 
у міжнародному семінарі “Польсько-український міжкультурний 
діалог”, що є підсумковою частиною проекту “Захід-Схід-Транзит: 
моделі неформальної освіти для молоді”, мм. Старбеніно і Гдиня, 
Польща, 3-12 грудня 2005 р.
Сума: $ 3 770 

Організація:  Громадський Рух “Віра, Надія, Любов”, м. Одеса.
Керівник проекту: Діденко Марія Валеріївна.
Зміст проекту: Участь соціолога ГР “Віра, Надія, Любов” у 
робочих зустрічах з представниками правоохоронних структур 
та громадського сектора 7 країн в межах Регіональної програми 
боротьби з торгівлею людьми, міста Тбілісі, Чакві, Аджара та Сарпі, 
Грузія, 11-14 липня 2005 р.
Сума: $ 340 

Організація:  Громадський Рух “Віра, Надія, Любов”, м. Одеса.
Керівник проекту: Петрик Олександр Борисович.
Зміст проекту: Участь представника МВД України в Одеській 
області у робочих зустрічах з представниками правоохоронних 
структур та громадського сектора 7 країн в межах Регіональної 
програми боротьби з торгівлею людьми, міста Тбілісі, Чакві, 
Аджара та Сарпі, Грузія, 11-14 липня 2005 р.
Сума: $ 513 

Організація:  Громадська Ліга Україна-НАТО, м. Київ.
Керівник проекту: Терешко Сергій Валентинович.
Зміст проекту: Участь двох представників Громадської Ліги 
Україна-НАТО у міжнародній конференції “Виклики та можливості 
для молоді у забезпеченні стабільності в Чорноморському регіоні: 
розвиток Чорноморської молодіжної мережі”, м. Єреван, Вірменія, 
7-10 листопада 2005 р.
Сума: $ 890 

Організація:  Асоціація економічного розвитку Коломийщини, 
м. Коломия.
Керівник проекту: Федюк Василь Миколайович.
Зміст проекту: Участь керівника Асоціації економічного розвитку 
Коломийщини, керівника Центру перспективних інформаційних 
технологій та представників міської та районної держадміністрацій 
м. Коломия в міжнародному семінарі “Підвищення рівня управління 
в малих містах Молдови, України і Румунії. Участь громадськості 
у стратегічному плануванні розвитку малих міст”, м. Кишинеу, 
Молдова, 8-11 листопада 2005 р.
Сума: $ 800 
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Організація:  Громадська Ліга Україна-НАТО, м. Київ.
Керівник проекту: Габрієлян Егіне Артурівна.
Зміст проекту: Участь представниці студентського відділу 
Громадської Ліги Україна-НАТО у міжнародній конференції 
“Виклики та можливості для молоді у забезпеченні стабільності 
в Чорноморському регіоні: розвиток Чорноморської молодіжної 
мережі”, м. Єреван, Вірменія, 7-10 листопада 2005 р.
Сума: $ 445 

Організація:  Дніпропетровська обласна громадська молодіжна 
організація “Асоціація дискусійних клубів”, м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Войніч Олена Павлівна.
Зміст проекту: Стажувальний візит підприємниці-почаківція 
з Дніпропетровська, члена обласної ГО “Асоціація дискусійних 
клубів”, до Польщі (м. Вроцлав, 17-23 листопада 2005 р.) з метою 
одержання досвіду розвитку малого і середнього підприємництва в 
Польщі для його адаптації на Дніпропетровщині.
Сума: $ 474 

Організація:  Донецький державний університет управління, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Маляренко Тетяна Анатоліївна.
Зміст проекту: Участь доцента факультету права та соціального 
управління Донецького державного університету управління у 
міжнародному семінарі “Мультикультурна освіта в країнах ЦСЄ, СНД 
та Центральної Азії”, м. Клуж, Румунія, 24-27 листопада 2005 р.
Сума: $ 815 

Організація: Жіночий інформаційно-координаційний центр, м. 
Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Валігурська Антоніна Петрівна.
Зміст проекту: Стажувальний візит підприємниці-почаківція 
з Дніпропетровська, члена ГО “Жіночий інформаційно-
координаційний центр”, до Польщі (м. Вроцлав, 17-23 листопада 
2005 р.) з метою одержання досвіду розвитку малого і середнього 
підприємництва в Польщі для його адаптації на Дніпропетровщині.
Сума: $ 474 

Організація: Інститут місцевого розвитку Чернігівщини, м. Чернігів.
Керівник проекту: Надирова Ольга Віталіївна.
Зміст проекту: Стажувальний візит 8 представників місцевої 
влади та громадських організацій Чернігівщини до Естонії (м. Тарту 
та малі міста на сході Естонії, 14-19 листопада 2005 р.) з метою 
вивчення досвіду підготовки Естонії на регіональному рівні до 
вступу в ЄС та методів роботи естонських місцевих органів влади, 
пов‘язаної із налагодженням співпраці з Європейським Союзом.
Сума: $ 4 940 

Організація: Громадська організація “Європейський діалог”, м. Львів.
Керівник проекту: Каспрук Ігор Іванович.
Зміст проекту: Участь двох українських тренерів у Білоруській 
школі лідерів, м. Варшава, Польща, 21-30 листопада 2005 р.
Сума: $ 568 

Організація:  Український освітній центр реформ, м. Київ.
Керівник проекту: Мовчан Ірина Володимирівна.
Зміст проекту: Участь директорки Українського освітнього 
центру реформ, співавторки документального фільму “Хто заспіває 
колискову...” у міжнародній конференції “Інноваційні стратегії 
гендерної рівності: декретна відпустка для чоловіків”, м. Вільнюс, 
Литва, 17-18 листопада 2005 р.
Сума: $ 464 

Організація:  Міжнародний благодійний фонд “Український 
жіночий фонд”, м. Київ.
Керівник проекту: Шуляк Ярослава Ігорівна.
Зміст проекту: Участь двох представниць Міжнародного 
благодійного фонду “Український жіночий фонд”, співавторок 
документального фільму “Хто заспіває колискову...”, у міжнародній 
конференції “Інноваційні стратегії гендерної рівності: декретна 
відпустка для чоловіків”, м. Вільнюс, Литва, 17-18 листопада 2005 р.
Сума: $ 920 

Організація:  Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, м. Київ.
Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна.
Зміст проекту: Участь чотирьох керівниць початкових та середніх 
навчальних закладів Києва, Полтави та Білої Церкви, що виконують 
програму інклюзивної освіти Крок за Кроком, у семінарі “Польсько-
український обмін досвідом щодо комплексної підтримки 
неповносправних дітей та їхніх сімей”, м. Замость, Польща,
14-18 листопада 2005 р.
Сума: $ 810 

Організація:  Молодіжно-жіночий гендерний центр ім. Наталі 
Кобринської, м. Львів.
Керівник проекту: Буртак Софія Григорівна.
Зміст проекту: Участь координаторки соціальних проектів 
МЖГЦ ім.Наталі Кобринської та Львівської міської молодіжної 
християнської організації у семінарі-тренінгу “Будуючи мости 
знань і співробітництва між молодіжними НУО”, спрямованому на 
підвищення обізнаності представників молодіжних громадських 
організацій країн ЦСЄ у сфері міжнародної співпраці. м. Вільнюс, 
Литва, 18-22 грудня 2005 р.
Сума: $ 416 

Організація:  Центр громадських молодіжних організацій Волині 
“Наша справа”, м. Луцьк.
Керівник проекту: Басюк Ліна Василівна.
Зміст проекту: Участь 23 учнів та кураторів шкільних європейських 
клубів з Харкова, Житомира, Черкас, Кіровограда, Стрия, Сокаля, 
Нового Роздолу і Луцька в міжнародному семінарі-тренінгу для 
школярів-активістів “Шкільні європейські клуби: польський досвід - 
школам України і Молдови”, м. Сорквіти, Польща, 14-20 листопада 
2005 р. Ознайомлення з сучасними методами діяльності євроклубів у 
школах Польщі, механізмами виконання малих проектів на місцях та 
участі у міжнародних ініціативах.
Сума: $ 2 489 
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Організація:  Громадська організація “Лабораторія законодавчих 
ініціатив”, м. Київ.
Керівник проекту: Євгеньєва Анжела Миколаївна.
Зміст проекту: Участь 9 українських фахівців з європейського 
та міжнародного права у робочому семінарі в межах проекту 
“Співпраця громадськості України, Молдови і Румунії з метою 
забезпечення ефективної адаптації національного законодавства 
до стандартів Європейського Союзу”, м. Кишинеу, Молдова, 24-25 
листопада 2005 р.
Сума: $ 1 161 

Організація:  Центр підтримки творчих ініціатив, м. Кіровоград.
Керівник проекту: Станкевич Людмила Олександрівна.
Зміст проекту: Участь 10 представників місцевих будинків 
культури з Кіровоградської, Миколаївської та Дніпропетровської 
областей в семінарі “Успішні моделі активізації місцевих громад”, 
м. Бжеще та інші міста Молопольського воєводства, Польща, 
28 листопада - 3 грудня 2005 р., з метою одержання досвіду 
трансформації будинків культури радянського типу в ресурсні 
центри місцевих громад.
Сума: $ 4 890 

Організація:  Благодійна установа “Навчально-реабілітаційний 
центр “Джерело”, м. Львів.
Керівник проекту: Станік Олена Володимирівна.
Зміст проекту: Участь чотирьох фахівців Навчально-
реабілітаційного центру “Джерело”, у семінарі “Польсько-
український обмін досвідом щодо комплексної підтримки 
неповносправних дітей та їхніх сімей (за методикою Петьо)”, 
м. Замость, Польща, 14-18 листопада 2005 р.
Сума: $ 110 

Організація:  Міжнародний рух “Українська Асоціація Міжнародної 
Амністії”, м. Київ.
Керівник проекту: Нузбан Юлія Мар’янівна.
Зміст проекту: Участь координатора молодіжних програм МР 
“Українська Асоціація Міжнародної Амністії” у семінарі-тренінгу 
“Будуючи мости знань і співробітництва між молодіжними 
НУО”, спрямованому на підвищення обізнаності представників 
молодіжних громадських організацій країн ЦСЄ у сфері 
міжнародної співпраці. м. Вільнюс, Литва, 18-22 грудня 2005 р.
Сума: $ 353 

Організація:  Львівська обласна організація “Молода просвіта”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Ясиневич Ярина Ярославівна.
Зміст проекту: Участь керівниці Львівської обласної організації 
“Молода просвіта” у міжнародному семінарі “Європа для Білорусі: 
прорив ізоляції між суспільствами”, присвячений підведенню 
підсумків співпраці громадських організацій ЦСЄ з громадським 
сектором Білорусі та плануванню подальшої спільної діяльності у 
різних сферах, м. Вільнюс, Литва, 23-26 вересня 2005 р.
Сума: $ 421 

Організація:  Жмеринська міська молодіжна асоціація 
“Ініціатива”, м. Жмеринка.
Керівник проекту: Левченко Олег Васильович.
Зміст проекту: Участь керівника Жмеринської молодіжної 
асоціації “Ініціатива” у міжнародному семінарі “Європа для Білорусі: 
прорив ізоляції між суспільствами”, присвячений підведенню 
підсумків співпраці громадських організацій ЦСЄ з громадським 
сектором Білорусі та плануванню подальшої спільної діяльності у 
різних сферах, м. Вільнюс, Литва, 23-26 вересня 2005 р.
Сума: $ 400 

Організація:  Асоціація “Європейський шлях”, м. Бердянськ.
Керівник проекту: Гудзь Олена Петрівна.
Зміст проекту: Стажувальний візит членів Ради чотирьох 
регіональних осередків Центру громадської освіти Запорізької області 
(16 осіб) до Польщі в межах проекту “Громадська освіта та залучення 
молоді. Створення Громадського освітнього центру в м. Бердянську”, 
міста Мотич Лєсний, Люблін, Польща, 7-15 грудня 2005 р.
Сума: $ 1 726 

Організація:  Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та 
їх батьків “Аюрведа”, м. Біла Церква.
Керівник проекту: Гайдамака Наталя Василівна.
Зміст проекту: Участь восьми спеціалістів із соціальної 
та медичної реабілітації дітей з ДЦП та порушенням психіки 
(Білоцерківський дитячий оздоровчий центр “Шанс” та Київська 
громадська організація з реабілітації інвалідів з дитинства “РІД”) у 
семінарі “Польсько-український обмін досвідом щодо комплексної 
підтримки неповносправних дітей та їхніх сімей (за методикою 
Петьо)”, м. Замость, Польща, 14-18 листопада 2005 р.
Сума: $ 969 

Організація:  Запорізький обласний комітет молодіжних 
організацій, м. Запоріжжя.
Керівник проекту: Дорош Андрій Сергійович.
Зміст проекту: Участь менеджера проектів Запорізького 
обласного комітету молодіжних організацій у семінарі-тренінгу 
“Будуючи мости знань і співробітництва між молодіжними 
НУО”, спрямованому на підвищення обізнаності представників 
молодіжних громадських організацій країн ЦСЄ у сфері 
міжнародної співпраці. м. Вільнюс, Литва, 18-22 грудня 2005 р.
Сума: $ 464 

Організація:  ГО Учбово-методичний науково-інформаційний 
центр, м. Харків.
Керівник проекту: Мурашко Михайло Валерійович.
Зміст проекту: Участь члена Учбово-методичного науково-
інформаційного центру м. Харкова у семінарі-тренінгу 
“Будуючи мости знань і співробітництва між молодіжними 
НУО”, спрямованому на підвищення обізнаності представників 
молодіжних громадських організацій країн ЦСЄ у сфері 
міжнародної співпраці. м. Вільнюс, Литва, 18-22 грудня 2005 р.
Сума: $ 292 
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Організація:  Асоціація “Європейський шлях”, м. Бердянськ.
Керівник проекту: Гудзь Олена Петрівна.
Зміст проекту: Навчальний семінар для інструкторів та 
волонтерів чотирьох регіональних осередків Центру громадської 
освіти Запорізької області (20 осіб) в межах проекту “Громадська 
освіта та залучення молоді. Створення Громадського освітнього 
центру в м. Бердянську”, мм. Мотич Лєсний, Люблін, Польща, 
13-23 грудня 2005 р.
Сума: $ 2 104 

Організація:  Запорізьке обласне молодіжне об’єднання “НДО 
“Зелена Планета”, м. Запоріжжя.
Керівник проекту: Смірнова Катерина Олександрівна.
Зміст проекту: Участь менеджера Запорізького обласного 
молодіжного об‘єднання “НДО Зелена Планета” та Запорізького 
регіонального ресурсного центру для НУО в семінарі-тренінгу 
“Будуючи мости знань і співробітництва між молодіжними 
НУО”, спрямованому на підвищення обізнаності представників 
молодіжних громадських організацій країн ЦСЄ у сфері 
міжнародної співпраці. м. Вільнюс, Литва, 18-22 грудня 2005 р.
Сума: $ 461 

Організація:  Асоціація економічного розвитку Коломийщини, 
м. Коломия.
Керівник проекту: Федюк Василь Миколайович.
Зміст проекту: Участь керівника Асоціації економічного розвитку 
Коломийщини та керівника Центру перспективних інформаційних 
технологій в міжнародній конференції “Удосконалення управління 
муніципальним розвитком малих міст Молдови, Румунії та України. 
Проблеми сталого розвитку малих міст”, міста Ватра Дорней, 
Сучава, Румунія, 5-10 грудня 2005 р.
Сума: $ 674

Організація:  Всеукраїнська громадська організація “Комітет 
виборців України”, м. Київ.
Керівник проекту: Черненко Олександр Миколайович.
Зміст проекту: Участь Голови аналітичної служби Комітету 
виборців України у міжнародному семінарі “Медіа та парламентські 
вибори в Азербайджані” з метою обміну досвідом у сфері 
посилення ролі незалежних ЗМІ під час виборчих кампаній як носія 
неупередженої і правдивої інформації, м. Баку, Азербайджан,
2-3 листопада 2005 р.
Сума: $ 470 

Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ.
Керівник проекту: Суслова Олена Іванівна.
Зміст проекту: Участь керівниці Інформаційно-консультативного 
жіночого центру в міжнародній конференції “Освіта заради миру: 
мирні методи після мирних революцій” (м. Тбілісі, Грузія, 17-19 
грудня 2005 р.), спрямованої на випрацювання інноваційних форм 
і методів в освіті (освіта заради миру та ненасилля), що базуються 
на принципах уповноважувальної освіти.
Сума: $ 423 

Організація:  Національний університет “Києво-Могилянська 
Академія”, м. Київ.
Керівник проекту: Сидорович Марія Ярославівна.
Зміст проекту: Участь члена Управи Студентського братства НУ 
“Києво-Могилянська Академія” у семінарі-тренінгу “Будуючи мости 
знань і співробітництва між молодіжними НУО”, спрямованому на 
підвищення обізнаності представників молодіжних громадських 
організацій країн ЦСЄ у сфері міжнародної співпраці. м. Вільнюс, 
Литва, 18-22 грудня 2005 р.
Сума: $ 352 
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ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
Кількість проектів: 36

Сума: $ 96 666

Частка у загальній сумі грантів: 1,84 %

Мета діяльності програми 2005 року полягала у сприянні ініціативам, спрямованим на підвищення рівня освіти для ромської молоді та 
вироблення і моніторинг ефективної державної політики щодо ромського населення України.

Пріоритети програми:

• сприяння підготовці належної кількості кваліфікованих юристів, фінансистів для забезпечення діяльності ромських громадських 
об’єднань та для ефективного протистояння правовій дискримінації‚ якої зазнає ромське населення України;

• подальший розвиток мережі ромських освітніх проектів — ромських недільних шкіл;

• підтримка ініціатив у галузі моніторингу державних зобов’язань щодо потреб ромів в Україні на кшталт організації та проведення 
громадських та парламентських слухань щодо виконання програми; 

• сприяння діяльності центрів юридичної допомоги для ромів на базі ромських правозахисних організацій у рамках всеукраїнського 
проекту “Захист прав ромів в Україні та надання їм доступу до правосуддя” (“Defending the Rights of Roma in Ukraine and Ensuring their 
Access to Justice”) у співпраці з Європейським Центром Прав Рома та Європейською Комісією. Реалізація цього напрямку триває 
другий рік (з 1 квітня 2004 року) та є наймасштабнішим проектом у сфері правозахисту ромської меншини.

У 2005 році програма “Роми України” Міжнародного фонду “Відродження” підтримала 36 проектів на загальну суму 96 666 доларів США. 

За допомогою програми 23 ромських студенти навчалися у вищих навчальних закладах України (Ужгород, Київ, Одеса, Харків, Ізмаїл). За 
цим напрямком програма співпрацювала з програмою стипендій “Ромський Меморіальний Університет”  Інституту Відкритого Суспільства – 
Будапешт (другий рік поспіль підтримка для ромських студентів, які здобувають юридичну та гуманітарну освіту). Програма фінансується 
німецьким фондом „Пам’ять, Відповідальність та Майбутнє” та Інститутом Відкритого Суспільства. За підтримки цієї програми навчання 
здобувають ще 20 студентів, сума підтримки від програми стипендій складає 20 400 доларів США.

За напрямком “Підтримка освітніх ініціатив” підтримано діяльність 14 освітніх проектів (недільних шкіл) для ромських дітей у регіонах 
компактного поселення ромського населення. Діяльність таких проектів сприяє адаптації ромських дітей до навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах та збагачує їх знання щодо ромської історії, традицій та культури. Важлива роль таких проектів очевидна ще й з причин 
дуже низької відвідуваності ромськими дітьми дошкільних навчальних закладів та з складних умов пристосування до шкільних умов. 

13 квітня 2005 року за підтримки МФВ відбулося засідання Правління Всеукраїнської спілки громадських організацій “Конгрес Ромен України”, 
на яке були запрошені керівники 50 організацій рома. 

На засіданні Правління Конгресу лідери громадських організацій проаналізували свою діяльність, стан розв’язання соціально-економічних 
і етнокультурних проблем етносу рома, а також рівень співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, запропонували 
доповнення та корективи до Рекомендацій Комітетських слухань, що були подані до Комітету ВР. 18 травня 2005 року на засіданні Комітету ВР 
України з питань прав людини, національних меншин і міжнародних відносин згадані Рекомендації було затверджено. Для успішної реалізації 
та постійного контролю щодо існуючої Програми і програм, що згідно Рекомендацій будуть розроблятися державними органами влади і 
центральними органами управління, Конгресом утворено Моніторинговий комітет, до складу якого увійшли 13 представників регіональних 
організацій рома.
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У квітні 2004 року в Україні, за підтримки Єврокомісії, стартував масштабний проект щодо створення та діяльності мережі центрів правозахисної 
допомоги ромському населенню у 12 регіонах України. МФВ приєднався до проекту, підтримавши додатково ще 3 центри — у Київській, 
Житомирській та Дніпропетровській областях.  

Приєднання МФВ до масштабного проекту “Захист прав ромів в Україні та надання їм доступу до правосуддя” (обсяг фінансування з боку 
Європейської Комісії становить 787 947 євро на 3 роки) надало можливість розширити мережу ромських правозахисних організацій до 15 
членів, охопивши ті регіони, де ромський громадський рух був слабким та ромське населення відчувало свою правову незахищеність.

В рамках проекту проведено: тренінги для ромських правозахисних НУО, моніторинг порушень прав ромів та проведення дослідження у цій 
сфері, надання юридичної допомоги ромам, права яких було порушено, покращення законодавства у галузі прав людини шляхом судового 
розгляду найбільш важливих справ (strategic litigation), підсилення міжнародного тиску на українські урядові структури з метою поліпшення 
захисту прав людини та доступу до правосуддя, розробка антидискримінаційного законодавства тощо.

Серед проблем, з якими зіткнулася Програма, відсутність ефективної співпраці з профільними державними органами (у зв’язку з 
реорганізацією Державного Комітету з питань національностей та міграції на початку року). Зміни у державних органах влади, спричинені 
результатами Президентських виборів 2004 року, поки що не призвели до загальної зміни у ставленні до проблем ромської меншини як 
найбільш маргіналізованої в Україні та такої, що потерпає від безробіття, жахливих умов проживання, середньовічного рівня дитячої та дорослої 
смертності, захворюваності на соціально залежні хвороби (туберкульоз, гепатити та ін.). Проте, є сподівання, що після виборів до Верховної 
Ради України 2006 року ситуація стабілізується та виникне можливість довгострокового планування діяльності у цій сфері.     

Протягом року тривав обмін інформацією та співпраця з міжнародними організаціями-донорами, що надають підтримку ромським організаціям 
в Україні. Серед них: Посольство США (програма “Демократичні гранти”), Міжнародна організація з міграції, Карпатський Фонд, Європейський 
Центр з прав Рома, Рада Європи, Офіс з питань Рома та Сінті ОБСЄ. 

У 2006 році Програма “Роми України” планує продовжити діяльність відповідно до існуючих пріоритетів в освітній сфері, сприяння доступу до 
медичних послуг з боку ромського населення та у сфері впливу на державну політику.
 

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

Житомирська обл. 1  $ 270

Закарпатська обл. 13 $ 21 966

м. Київ 5 $ 9 470

Одеська обл. 6 $ 11 357

Полтавська обл. 1 $ 4 370

Харківська обл. 2 $ 1 770

Черкаська обл. 2 $ 3 200

Всеукраїнські проекти 6 $ 44 263

Разом: 36 $ 96 666
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ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Товариство ромів Закарпаття “Рома”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Адам Йосип Іванович.
Зміст проекту: Підтримка діяльності недільної ромської школи у 
м. Ужгород при товаристві “Рома”.
Сума: $ 2 500 

Організація: Громадська організація “Національно-культурне 
об’єднання “Амала” (“Друзі”), м. Київ.
Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович.
Зміст проекту: Підтримка участі делегації від НКО “Амала” у семінарі 
“Особливості комунікативного маркетингу “продуктів” ромської 
культури” (Росія, Москва).
Сума: $ 972 

Організація: Громадська організація “Національно-культурне 
об’єднання “Амала” (“Друзі”), м. Київ.
Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович.
Зміст проекту: Підтримка поїздки циганського театру “Романс” для 
участі у Міжнародному ромському фестивалі “Кхаморо-2005” (Чехія).
Сума: $ 995 

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 
“Романі Яг”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович.
Зміст проекту: Забезпечення діяльності трьох правозахисних ромських 
центрів у Житомирській, Київській та Дніпропетровській областях.
Сума: $ 30 000 

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття 
“Лаутарi”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович.
Зміст проекту: Забезпечення діяльності ромської дитячої студії при 
ромському театрі “Лаутарі”.
Сума: $ 2 500 

Організація: Ромська асоціація міста Балта та Балтського району, 
м. Балта.
Керівник проекту: Архіпова Зінаїда Миколаївна.
Зміст проекту: Продовження діяльності ромської школи у м. Балта.
Сума: $ 2 380 

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів “Бахтало-Дром” 
(“Щаслива дорога”), м. Ужгород.
Керівник проекту: Пап Золтан Мартонович.
Зміст проекту: Поповнення матеріальної бази Закарпатського 
обласного товариства ромів “Бахтало Дром” з метою продовження 
професійних курсів взуттєвої справи для молодих ромів.
Сума: $ 1 100 

Організація: Ужгородський навчальний центр “Ніка”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Юришинець Ельвіра Іванівна.
Зміст проекту: Підтримка курсів навчання перукарській справи для 
ромської молоді.
Сума: $ 2 500 

Організація: Община циган “Аме Рома” у Черкаській області, 
м. Золотоноша.
Керівник проекту: Хабло Ірина Миколаївна.
Зміст проекту: Підтримка функціонування недільної школи для 
ромських дітей в місті Золотоноша у 2005-2006 навчальному році.
Сума: $ 2 500 

Організація: Ужгородська районна організація “Союз Українок”, 
м. Ужгород.
Керівник проекту: Федорова Олена Василівна.
Зміст проекту: Підтримка розвитку існуючої недільної ромської 
школи с. Концово.
Сума: $ 2 500 

Організація: Обласний культурний центр “Аме Рома”, м. Харків.
Керівник проекту: Карафетов Людмила Миколаївна.
Зміст проекту: Підтримка діяльності ромської дитячої школи 
обласного центру “Аме рома” у м. Харків.
Сума: $ 2 500 

Організація: Закарпатська обласне молодіжне товариство ромів 
“Романі Бахт”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Пап Наці Йосифович.
Зміст проекту: Створення студії ромських мистецтв для дітей-ромів 
с.Холмок та Концово.
Сума: $ 1 000 

Організація: Рахівське районне жіноче громадське культурно-
просвітнє товариство “Бахталі лума” (“Щасливий світ”), м. Рахів.
Керівник проекту: Рошташ Анна Юріївна.
Зміст проекту: Підтримка функціонування ромської школи у 
м. Рахові.
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. В. Березний.
Сума: $ 2 496 

Організація: Виноградівське районне ромське культурно-просвітнє 
товариство “Романо-Дром”, с. Великі Ком’яти.
Керівник проекту: Дюрі Ласло Ласлович.
Зміст проекту: Продовження діяльності недільної школи для 
ромських дітей у м. Виноградово.
Сума: $ 2 500 

Організація: Одеський ромський конгрес “Бахтало Дром”, м. Одеса.
Керівник проекту: Долоков Микола Миколайович.
Зміст проекту: Часткова підтримка навчання 7 ромських студентів у 
ВНЗ (Долоков, Урсова, Ніка, Архіпов, Вама, Ставратій, Бузика).
Сума: $ 1 500 
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Організація: Звенигородська районна громадська організація “Ромаї 
Катуна”, м. Звенигородка.
Керівник проекту: Бурлаченко Петро Дмитрович.
Зміст проекту: Оплата за навчання ромського студента Тимошенко 
Р. Д. на 5 курсі МАУП.
Сума: $ 700 

Організація: Обласний культурний центр “Аме Рома”, м. Харків.
Керівник проекту: Карафетова Людмила Миколаївна.
Зміст проекту: Підтримка навчання ромських студентів Карафетова, 
Череповської, Кирєєвої у ВНЗ.
Сума: $ 1 250 

Організація: Громадська організація “Національно-культурне 
об’єднання “Амала” (“Друзі”), м. Київ.
Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович.
Зміст проекту: Підтримка навчання студента 5-го курсу Київського 
національного торговельно-економічного університету Бутенка Романа.
Сума: $ 700 

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття “Ром Сом”, 
м. Ужгород.
Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович.
Зміст проекту: Продовження діяльності дитячої ромської студії та 
відкриття філії в с. Часловци.
Сума: $ 2 500 

Організація: Закарпатське обласне товариство циган “Амаро Дром”, 
м. Ужгород.
Керівник проекту: Пап Омелян Йосипович.
Зміст проекту: Поновлення технічної бази ГО “Закарпатське обласне 
товариство циган “Амаро Дром” з метою створення інформаційної бази 
і методично-правової бібліотеки.
Сума: $ 2 400 

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 
“Романі Яг”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович.
Зміст проекту: Підтримка діяльності трьох ромських НДО, 
спрямованої на захист прав ромів та забезпечення їх доступу до 
правосуддя.
Сума: $ 6 796 

Організація: Товариство ромів Закарпаття “Рома”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Кавун Людмила Василівна.
Зміст проекту: Підготовка спеціаліста-медика на медичному 
факультеті УжНУ.
Сума: $ 800 

Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій “Конгрес 
ромен України”, м. Київ.
Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович.
Зміст проекту: Моніторінг реалізації Програми соціально-духовного 
відродження рома України.
Сума: $ 3 000 

Організація: Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія.
Керівник проекту: Кондур Юрій Федорович.
Зміст проекту: Підтримка роботи ромської недільної школи “Разума” 
(“Веселка”) у м.Кілія Одеської області.
Сума: $ 2 000 

Організація: Асоціація циган Татарбунарського району, м. Татарбунари.
Керівник проекту: Стоян Артур Георгійович.
Зміст проекту: Підтримка подальшого розвитку ромської школи у 
м.Татарбунари.
Сума: $ 2 500 

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття 
“Лаутарi”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович.
Зміст проекту: Продовження здобуття вищої освіти у галузі культури 
членами товариства “Лаутарі” з міста Ужгорода.
Сума: $ 610 

Організація: Закарпатська обласна громадська організація 
“Товариство громадського самозахисту”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Чижмарь Юрій Васильович.
Зміст проекту: Продовження навчання Є. Чурей в УжНУ на 
філологічному факультеті за спеціальністю “журналістика”.
Сума: $ 460 

Організація: Громадська організація “Національно-культурне 
об’єднання “Амала” (“Друзі”), м. Київ.
Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович.
Зміст проекту: Підтримка навчання ромської студентки 3-го курсу 
Міжнародного університету фінансів Магери Герміни.
Сума: $ 770 

Організація: Закарпатський благодійний фонд “Благо”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Кулчар Елеонора Іванівна.
Зміст проекту: Підтримка навчання Кулчар Е. І. на соціально-
психологічному факультеті МАУП.
Сума: $ 600 

Організація: Харківське обласне національно-культурне товариство 
циган “Ромен”, с. Мала Данилівка.
Керівник проекту: Матюшенко Людмила Анатоліївна.
Зміст проекту: Підтримка навчання ромського студента у ВНЗ.
Сума: $ 520 

Організація: Ромська асоціація міста Балта та Балтського району, 
м. Балта.
Керівник проекту: Архіпова Зінаїда Миколаївна.
Зміст проекту: Підтримка навчання ромського студента м. Балта 
Одеської області (Архіпова Юрія) у ВНЗ України.
Сума: $ 150 

Організація: Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія.
Керівник проекту: Кондур Юрій Федорович.
Зміст проекту: Підтримка навчання групи ромських студентів у ВНЗ.
Сума: $ 2 827 
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Організація: Культурне товариство циган Закарпаття “Ром Сом”, 
м. Ужгород.
Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович.
Зміст проекту: Забезпечення добудови медичного центру для ромів у 
смт. Великий Березний.
Сума: $ 3 000 

Організація: Громадська організація “Романо дром” (“Циганська 
дорога”), м. Миргород.
Керівник проекту: Бузна Олександр Миколайович.
Зміст проекту: Підтримка роботи ромської недільної школи у 
м. Миргород.
Сума: $ 4 370 

Організація: Житомирське міське молодіжне товариство ромів 
“Ромастан”, м. Житомир.
Керівник проекту: Кильмішенко Петро Григорович.
Зміст проекту: Підтримка навчання ромського студента у ВНЗ.
Сума: $ 270 



ЄВРОПЕЙСЬКА 
ПРОГРАМА
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
Кількість проектів: 53

Сума: $ 492 329

Частка у загальній сумі грантів: 9,38 %

Мета Європейської програми МФВ — підвищити спроможність громадянського суспільства України відігравати активну роль у процесі 
європейської інтеграції України.
 
2005 року пріоритетними були такі напрямки роботи Європейської програми:

• Налагодження співпраці громадськості та органів державної влади щодо питань європейської інтеграції у центрі та на місцях, зокрема, 
експертна участь представників громадських організацій у визначенні пріоритетів щодо виконання Плану дій Україна — ЄС, а також 
громадський моніторинг виконання Плану дій Україна — ЄС;

• підвищення обізнаності/ фахового рівня державних службовців, журналістів, освітян та широкої громадськості з питань європейської 
інтеграції (європейська освіта в університетах та школах, розробка та запровадження тренінгових курсів з європейської інтеграції для 
різних аудиторій, інформаційно-просвітницькі заходи для широкої громадськості, виготовлення медійних продуктів з європейської 
інтеграції);

 
2005 року “Європейська програма” підтримала 53 проекти. Серед них 3 проекти спрямовані на здійснення громадського моніторингу виконання 
Плану дій Україна — ЄС; 20 — на підвищення обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції (проведення семінарів/ круглих столів, 
зокрема, у Севастополі, Сімферополі, Харкові, Львові, Донецьку та Києві), з них 12 проектів спрямовано на створення та забезпечення 
діяльності регіональних центрів європейської інформації; 7 проектів — виготовлення та поширення медійних продуктів з питань європейської 
інформації; 7 проектів — розробка та запровадження тренінгових курсів з питань європейської інформації; 7 проектів — розвиток європейських 
студій у вищих навчальних закладах та загальноосвітніх школах.

Програма також зосередила зусилля на діяльності, спрямованій на привернення особливої уваги представників органів державної влади 
до політичної складової Плану дій Україна — ЄС (розділу Плану дій “Політичний діалог та реформування”) та вироблені рекомендацій щодо 
успішного виконання цієї частини Плану дій. 

“Європейська програма” активно долучилася до проведення Дня Європи в Україні через підтримку низки заходів та акцій громадських 
організацій, створення спеціальної сторінки спільно з порталом “Громадський простір” та проведення вікторини.

Упродовж року активно розповсюджувався щомісячний електронний бюлетень, що містив інформацію про основні події, які відбулися 
протягом місяця і стосувалися розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом, європейської інтеграції України, Європейської 
політики сусідства, а також інформацію про цікаві ініціативи представників організацій громадянського суспільства у напрямку європейської 
інтеграції України. Періодичність бюлетеню — раз на місяць. Також підтримано видання та розповсюдження тижневого електронного бюлетеня 
“УНІАН — Євроінтеграція”, 32 номери якого побачили світ, і знаходяться на сайті www.unian.net

“Європейська програма” долучилася до налагодження співпраці між організаціями громадянського суспільства України та Європейським 
економічним і соціальним комітетом (містком між керівними інституціями ЄС та організованим громадянським суспільством). Так, у червні 
2005 року програма співорганізувала круглий стіл за участю офіційної делегації Комітету та організацій громадянського суспільства України та 
долучилася до організації схожої конференції, що відбувся на початку 2006 року.
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Основні досягнення програми 2005 року:

•     Видання аналітичної доповіді та Плану дій щодо утвердження верховенства права в Україні, підготовлені групою провідних українських 
експертів. Проект охоплює такі питання як забезпечення прав людини та основних свобод, правосуддя (доступ до правосуддя та 
судова реформа), належне урядування (включно з адміністративною реформою), протидія корупції та юридична освіта. 

Матеріали проекту, що тривав протягом вересня 2004 — жовтня 2005 рр., обговорено як в Україні, так і в Брюсселі із залученням 
Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ та Секретаріату Кабінету Міністрів України, окремих комітетів Верховної Ради 
України, представників Ради, Комісії та Парламенту Європейського Союзу, а також громадських експертів з України та ЄС. 

Результати проекту використано при розробці Заходів з виконання Плану дій Україна — ЄС у 2005 та 2006 роках (його розділу 
“Політичний діалог та реформування”), затверджених Кабінетом міністрів України. 

•     Створення Всеукраїнського консорціуму центрів європейської інформації. Його учасники — 12 регіональних центрів, шо діють на базі 
обласних універсальних наукових бібліотек у Вінниці, Луцьку, Дніпропетровську, Донецьку, Ужгороді, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, 
Сумах, Хмельницьку, Чернігові, підтриманих фінансово й організаційно Міжнародним фондом “Відродження” (МФВ). Представники 
згаданих центрів пройшли тренінг щодо створення та налагодження роботи центрів європейської інформації. Консорціум є відкритим 
для участі інших громадських організацій, бібліотек, вищих навчальних закладів тощо (без фінансових зобов’язань з боку МФВ). 
Організації й установи, що долучаються до консорціуму, мають максимальну інформаційну та експертну підтримку від інших 
учасників. 

• Створення електронного довідника з питань Європейської інтеграції. Довідник з європейської інтеграції вміщує вичерпну та 
систематизовану інформацію про Європейський Союз, його країни-члени та країни – кандидати на вступ, відносини між Україною та 
ЄС, а також політику європейської інтеграції України. Довідник є найбільшою в Україні базою даних змістовної і контактної інформації 
з європейської інтеграції для тих, хто працює в сфері європейської інтеграції або цікавиться європейською тематикою. Довідник 
створено Центром миру, конверсії та зовнішньої політики України за ініціативи й підтримки Міжнародного фонду “Відродження” і 
Фонду “Євразія”. 

Довідник існує у вигляді електронної бази даних, розміщеної за адресою http://eu-directory.ea-ua.info/, що постійно оновлюється, а 
також на електронних носіях (СD), які розповсюджуються серед бібліотек, навчальних закладів, громадських організацій, редакцій 
ЗМІ, органів державної влади, бізнес-структур тощо.

У процесі роботи програма зіткнулася з певними труднощами. Так, один з пріоритетів програми — започаткування механізмів співпраці між 
органами державної влади та громадськими організаціями з питань європейської інтеграції — вдалося здійснити лише частково. Програма 
шукала різні форми такої співпраці: від створення громадської ради при українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та 
ЄС, до створення громадської ради при Віце-прем’єр-міністрові з питань європейської інтеграції.  Через неврегулювання питання координації 
європейської інтеграції на рівні центральних органів виконавчої влади України, не було створено такого механізму співпраці. Натомість 
створено робочу групу “Забезпечення верховенства права” в рамках Підкомітету №6 з питань юстиції, свободи та безпеки Комітету з питань 
співробітництва між Україною та ЄС, до якої увійшли представники громадських організацій. У 2006 році, після парламентських виборів та 
формування нового уряду, програма продовжить працювати у цьому напрямку. 
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ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 3  $ 18 366

Вінницька обл. 1 $ 5 990

Волинська обл. 1 $ 5 990

Дніпропетровська обл. 1 $ 5 999

Донецька обл. 3 $ 27 432

Закарпатська обл. 2 $ 6 000

Львівська обл. 2 $ 18 436

Одеська обл. 3 $ 11 295

Полтавська обл. 2 $ 9 150

Рівненська обл. 1 $ 6 000

Сумська обл. 1 $ 6 000

Харківська обл. 1 $ 6 210

Хмельницька обл. 1 $ 5 942

Чернівецька обл. 1 $ 14 700

Чернігівська обл. 1 $ 6 000

Всеукраїнські проекти 29 $ 338 819

Разом: 53 $ 492 329
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ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ 
ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНА-ЄС

Кількість проектів: 3

Сума: $ 42 700

Частка у загальній сумі грантів: 0,81 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА НАПРЯМКОМ:
Організація: Український центр економічних і політичних досліджень 
ім. Олександра Разумкова, м. Київ.
Керівник проекту: Чалий Валерій Олексійович.
Зміст проекту: Здійснення громадського моніторингу виконання 
Плану дій Україна-ЄС на національному рівні консорціумом експертів 
громадських організацій. Проект є першим етапом ширшого проекту і 
спрямований на формування експертних груп, вироблення методології 
моніторингу, проведення соціологічного та експертного опитувань, 
видання і презентацію тематичного випуску журналу “Національна 
безпека і оборона”.
Сума: $ 18 000 

Організація: Донецька обласна молодіжна організація “Євроклуб”, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Штукарін Сергій Ігоревич.
Зміст проекту: Здійснення громадського моніторингу виконання 
заходів у сфері європейської інтеграції України в Донецькій області. 
Передбачено підготовку аналітичних матеріалів щодо стану 
виконання заходів у сфері європейської інтеграції у Донецькій області 
щомісяця, проведення щомісяця засідань комітетів Громадської ради 
при Донецькій ОДА для обговорення цих матеріалів, а також їхнє 
оприлюднення.
Сума: $ 10 000 

Організація: Державний науково-технічний центр з міжгалузевих 
та регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження 
(ДНТЦ “Екоресурс”), м. Чернівці.
Керівник проекту: Бройде Зіновій Самуїлович.
Зміст проекту: Громадська підтримка запровадження і виконання 
Програм Сусідства ЄС у прикордонних регіонах України, зокрема, 
вироблення рекомендацій щодо громадського моніторингу реалізації 
Плану дій Україна-ЄС у частині транскордонної співпраці.
Сума: $ 14 700 
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РОЗРОБКА ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ КУРСІВ З 
ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Кількість проектів: 7

Сума: $ 102 860

Частка у загальній сумі грантів: 1,96 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА НАПРЯМКОМ:

Організація: Дипломатична академія України при Міністерстві 
закордонних справ України, м. Київ.
Керівник проекту: Хоменко Григорій Дмитрович.
Зміст проекту: Проведення спільного навчального семінару 
молодих дипломатів України і Польщі для обговорення європейської 
та євроатлантичної проблематики з залученням українських експертів, 
дипломатів країн-членів ЄС, журналістів з метою підвищення рівня 
фахової підготовки молодих співробітників дипломатичної служби 
України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
Сума: $ 14 040 

Організація: Інститут міжнародних відносин КНУ ім.Т.Г.Шевченко, 
м. Київ.
Керівник проекту: Копійка Валерій Володимирович.
Зміст проекту: Організація 5-тиденної літньої школи з питань 
європейської інтеграції для державних службовців обласних державних 
адміністрацій (керівників управлінь та відділів або їх заступників).
Сума: $ 3 820 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк.
Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна.
Зміст проекту: Розробка і проведення трьох триденних тренінгових 
курсів з питань соціальної, молодіжної та публічної політики 
Європейського Союзу для державних службовців Донецької та 
Сумської областей (голови міських виконавчих комітетів та міських 
рад, їхні заступники, працівники управлінь праці та соціального захисту 
населення, управлінь у справах неповнолітніх, управлінь у справах 
сім’ї та молоді, центрів соціальних служб для молоді) з залученням 
експертів з ЄС.
Сума: $ 12 942 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Фундація 
сприяння правосуддю”, м. Київ.
Керівник проекту: Тарасова Катерина Ігорівна.
Зміст проекту: Розробка програми та методології тренінгу з питань 
використання стандартів ЄС щодо адміністрування судів та проведення 
трьох пілотних тренінгів для суддів місцевих судів, апеляційних судів та 
працівників канцелярій судів Чернігівської, Черкаської області та АР Крим. 
За результатами апробування навчальних матеріалів під час тренінгів, вони 
будуть доопрацьовані і видані як навчальні посібники для розповсюдження 
серед судів України та центрів підвищення кваліфікації суддів.
Сума: $ 12 716 

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських організацій 
“Українська Гельсінська спілка з прав людини”, м. Київ.
Керівник проекту: Тарасов Олексій Володимирович.
Зміст проекту: Розробка та запровадження тренінгового курсу з 
питань прав людини як одного з пріоритетів євроінтеграційної політики 
України для держслужбовців відділів внутрішньої політики районних 
адміністрацій. Проведення 7 тренінгів у східних та південних областях 
України.
Сума: $ 11 906 

Організація: Громадська організація “Європейський діалог”, м. Львів.
Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна.
Зміст проекту: Розробка та апробація тренінгового курсу для 
журналістів з метою підвищення рівня висвітлення євроінтеграційної 
тематики. В рамках проекту відбулися дводенний методологічний 
семінар для тренерів та тренінг для 25 журналістів місцевих 
видань Львівщини і Луганщини. Передбачене видання брошури з 
журналістськими матеріалами, написаними за результатами тренінгу.
Сума: $ 12 436 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд “Українська правнича 
фундація”, м. Київ.
Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович.
Зміст проекту: Навчання українських суддів щодо застосування 
Європейської конвенції прав людини та практики Європейського суду 
з прав людини. Передбачено проведення трьох дводенних навчальних 
сесій для суддів апеляційних та апеляційних господарських судів 
України, а також підсумкового “круглого столу”.
Сума: $ 35 000 
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ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ
З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Кількість проектів: 7

Сума: $ 41 345

Частка у загальній сумі грантів: 0,79 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА НАПРЯМКОМ:
Організація: Громадська організація “Центр соціальних досліджень”, 
м. Полтава.
Керівник проекту: Зелюк Віталій Володимирович.
Зміст проекту: Проведення заходів з метою підвищення обізнаності 
громадськості з питань європейської інтеграції на Полтавщині: 
соціологічного опитування щодо європейської інтеграції; дебатів «за і 
проти вступу України до ЄС»; круглого столу для лідерів та активістів 
місцевих осередків політичних партій; молодіжного форуму «Україна в 
Європі: вибір молодих»; видання інформаційного буклету.
Сума: $ 5 160 

Організація: Харківський громадський фонд місцевої демократії, м. Харків.
Керівник проекту: Яковюк Іван Васильович.
Зміст проекту: Розробка та видання навчально-методичного 
посібника для вчителів та школярів середніх класів (7 - 9 класи) «Абетка 
євроінтеграції»; проведення круглого столу «Європейська інтеграція 
України: сучасний стан і перспективи»; проведення трьох тренінгів 
для викладачів історії та правознавства в загальноосвітніх школах для 
підвищення їх обізнаності з питань євроінтеграції.
Сума: $ 5 980
 
Організація: Центр прав людини “Древо життя”, м. Харків.
Керівник проекту: Трацевич Тамара Іванівна.
Зміст проекту: Проведення заходів з метою підвищення обізнаності 
лідерів громадської думки і молоді Харківщини з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції: вікторин для учнів старших класів Харкова та 
одного з сільських районів Харківщини; організація конкурсу письмових 
робіт; проведення конференції, круглого столу, дебатів, науково-
практичної конференції «Європейська та євроатлантична інтеграція крізь 
призму якості життя»; видання збірки доповідей та виступів учасників 
публічних заходів та збірки робіт переможців конкурсів.
Сума: $ 6 210 

Організація: Інститут сільського розвитку, м. Київ.
Керівник проекту: Тамара Олексіївна Осташко.
Зміст проекту: Проведення заходів з метою формування позитивного 
сприйняття сільським населенням політики європейської інтеграції: 
всеукраїнського семінару для представників регіональних органів 
державної влади та місцевого самоврядування, с/г товаровиробників та 
громадських організацій; видання та розповсюдження брошури для с/г 
товаровиробників з питань СОТ та спільної аграрної політики ЄС.
Сума: $ 6 764 

Організація: Сімферопольська міська ГО “Регіональне ресурсне 
агентство “Крим-перспектива”, м. Сімферополь.
Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович.
Зміст проекту: Проведення заходів, спрямованих на подолання 
стереотипів щодо євроінтеграції України серед населення АР 
Крим: круглого столу «Що ми чекаємо від євроінтеграції України?», 
навчального семінару для голів районних і міських адміністрацій, 
дискусійних клубів з питань євроінтеграції на базі Центру міжкультурної 
просвіти і толерантності.
Сума: $ 5 091 

Організація: Молодіжна громадська організація “Добра воля”, 
м. Ізмаїл.
Керівник проекту: Лесіна Тетяна Миколаївна.
Зміст проекту: Проведення заходів з метою покращення 
поінформованості жителів українського Подунав’я з питаннями 
європейської інтеграції: організація постійно діючого 
«Південноукраїнського Інформаційного Євроцентру»; з’ясування 
ставлення місцевих мешканців до вступу України до ЄС через 
проведення шістьох соціологічних досліджень; розробка та видання 
інформаційного посібника з європейської тематики з врахуванням 
регіональної специфіки; проведення громадських слухань з питань 
європейської інтеграції у м.Ізмаїл; розробка та ухвалення на зазначених 
громадських слуханнях регіональної програми інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції на 2006 р.
Сума: $ 5 295 

Організація: Севастопольська міська громадська організація 
“Об’єднання “Євроатлантичний вибір””, м. Севастополь.
Керівник проекту: Шульга Іван Андрійович.
Зміст проекту: Здійснення заходів з метою підвищення обізнаності 
громадськості м.Севастополя з питань європейської інтеграції: 
підготовка та видання інформаційних матеріалів, проведення 
соціологічних опитувань серед студентів, створення «єврокуточків» в 
бібліотеках, проведення семінару та круглого столу для журналістів 
місцевих ЗМІ, дебатів серед представників вищих навчальних закладів; 
моніторинг виконання міських планів інформування громадськості з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції; розробка власних 
проектів відповідних регіональних програм і плану заходів на 2006 рік.
Сума: $ 6 845 
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СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНСОРЦІУМУ
ЦЕНТРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Кількість проектів: 15

Сума: $ 80 000

Частка у загальній сумі грантів: 1,52 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА НАПРЯМКОМ:

Організація: Дніпропетровська обласна громадська організація 
“Товариство інтелектуальної власності”, м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Біленогова Людмила Олександрівна.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі Дніпропетровської обласної 
універсальної наукової бібліотеки
Сума: $ 5 999 

Організація: Обласний комунальний заклад “Сумська обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської”, м. Суми.
Керівник проекту: Гончаренко Олег Юрійович.
Зміст проекту: Створення Центру європейської інформації на базі 
Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К.Крупської.
Сума: $ 6 000 

Організація: Центр громадських молодіжних організацій Волині 
“Наша справа”, м. Луцьк.
Керівник проекту: Оксенюк Наталія Миколаївна.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі Волинської державної обласної 
універсальної бібліотеки ім. Олени Пчілки.
Сума: $ 5 990 

Організація: Товариство соціально-культурного розвитку “Панонія”, 
м. Ужгород.
Керівник проекту: Шандор Федір Федорович.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру європейської 
інформації на базі Закарпатської універсальної наукової бібліотеки.
Сума: $ 3 000 

Організація: Асоціація “Поділля Перший”, м. Хмельницький.
Керівник проекту: Безвушко Євген Олександрович.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі Хмельницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Островського.
Сума: $ 5 942 

Організація: Центр сучасних освітніх технологій, м. Рівне.
Керівник проекту: Левченко Євген Маркович.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі Рівненської державної обласної бібліотеки.
Сума: $ 6 000 

Організація: Громадська організація “Центр соціальних досліджень”, 
м. Полтава.
Керівник проекту: Зелюк Віталій Володимирович.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі обласної Полтавської обласної 
універсальної бібліотеки ім. І.Котляревського.
Сума: $ 3 990 

Організація: Одеська обласна громадська організація “Одеський 
прес-клуб”, м. Одеса.
Керівник проекту: Савченко Марія Анатоліївна.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі Одеської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. М.Грушевського.
Сума: $ 2 139 

Організація: Молодіжний центр “Форум”, м. Вінниця.
Керівник проекту: Бондар Оксана Петрівна.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі Вінницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва.
Сума: $ 5 990 

Організація: Міський центр гуманістичних технологій “Ахалар”, м. Чернігів.
Керівник проекту: Усович Юрій Миколайович.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі Чернігівської обласної універсальної 
бібліотеки ім. В.Г.Короленка.
Сума: $ 6 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Створення і забезпечення функціонування мережі 
регіональних Центрів європейської інформації на базі обласних 
універсальних бібліотек.
Сума: $ 11 599 

Організація: Львівська міська громадська організація “Центр 
Інформаційного консалтингу”, м. Львів.
Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру європейської 
інформації на базі Львівської обласної універсальної бібліотеки.
Сума: $ 6 000 
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Організація: Донецьке регіональне відділення Української бібліотечної 
асоціації, м. Донецьк.
Керівник проекту: Новакова Людмила Опанасівна.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
Європейської Інформації на базі Донецької обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської
Сума: $ 4 490 

Організація: Закарпатська державна обласна універсальна наукова 
бібліотека, м. Ужгород.
Керівник проекту: Ковальчук Галина Костянтинівна.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру європейської 
інформації на базі Закарпатської універсальної наукової бібліотеки.
Сума: $ 3 000 

Організація: Одеська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. М. Грушевського, м. Одеса.
Керівник проекту: Амельченко Юліана Сергіївна.
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 
європейської інформації на базі Одеської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. М. Грушевського.
Сума: $ 3 861 

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ З ПИТАНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЗМІ

Кількість проектів: 7

Сума: $ 93 747

Частка у загальній сумі грантів: 1,79 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА НАПРЯМКОМ:
Організація: Фундація “Відкрите суспільство”, м. Київ.
Керівник проекту: Харченко Олександр Олександрович.
Зміст проекту: Видання та поширення тижневого електронного вісника 
“УНІАН: Євроінтеграція” з метою підвищення рівня якості інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції, зокрема, через ЗМІ. 
Протягом квітня - грудня 2005 року вийшло 28 чисел бюлетеня
(www.unian.net).
Сума: $ 16 685 

Організація: Громадська організація “Розмай”, м. Київ.
Керівник проекту: Маковій Вероніка Іларіонівна.
Зміст проекту: Виготовлення та трансляція щотижневої радіопрограми 
“Уроки Європи” на Національному радіо (Перший і Другий («Промінь») 
канали) – цикл з 40 передач по 15 хв., в яких у живій розмовній формі 
із залученням експертів органів державної влади та громадських 
організацій обговорювалися б питання європейського досвіду у 
вирішенні актуальних для України проблем.
Сума: $ 11 280 

Організація: Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, 
м. Сімферополь.
Керівник проекту: Притула Володимир Євгенович.
Зміст проекту: Започаткування спеціальних рубрик “Європейський 
вектор”/”Європейський вибір” у 4 газетах Криму; розміщення у них 
загалом 100 друкованих матеріалів з проблем європейської інтеграції 
України та участі АРК у цих процесах.
Сума: $ 6 430 

Організація: Західноукраїнський медіа-центр “Нова журналістика”, м. Львів.
Керівник проекту: Мовчан Ольга Володимирівна.
Зміст проекту: Виготовлення на ТРК “ЕС-ТІ-ВІ” (м.Львів) циклу з 
12 телепрограм по 5 хв. під загальною назвою “Європейський вибір” 
і розміщення їх на регіональних телеканалах України. У програмах 
висвітлюватимуться європейські стандарти у різних сферах життя на 
прикладі “героя” з його історією та коментарями експертів.
Сума: $ 9 972 

Організація: Громадська організація “Фонд медіа ініціатив”, м. Київ.
Керівник проекту: Чепак Дарія Олександрівна.
Зміст проекту: Підготовка та трансляція в ефірі “5 каналу” ТБ протягом 
півроку матеріалів про проблеми євроінтеграції та шляхи їх вирішення 
на прикладі 8 східноєвропейських країн-нових членів ЄС: публіцистичні, 
новинні сюжети та інтерв’ю з відомими людьми з цих країн. Готовий 
телематеріал безкоштовно надається для використання обласними 
державними телерадіокомпаніями.
Сума: $ 19 880 
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Організація: ТОВ “Телерадіокомпанія “Радіо-Ера”, м. Київ.
Керівник проекту: Дикий Віталій Олександрович.
Зміст проекту: Створення та трансляція циклу щотижневих 
радіопрограм у формі або радіожурналу або прямого ефіру з залученням 
двох фахівців, що мають різні погляди на ту чи іншу євроінтеграційну 
проблему.
Сума: $ 15 000

Організація: ТОВ “Медіа Дім “РАВА”, м. Київ.
Керівник проекту: Жук Ганна Миколаївна.
Зміст проекту: Створення та трансляція циклу телевізійних спецрепортажів 
(32 серії по 5 хв. у жанрі “story”) на ТРК “ЕРА” та регіональних каналах ТБ про 
“за” і “проти” євроінтеграції із міст країн-нових членів ЄС (Польщі, Литви, 
Угорщини, Чехії) та про ініціативи української влади.
Сума: $ 14 500 

РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ 
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Кількість проектів: 7

Сума: $ 65 742

Частка у загальній сумі грантів: 1,25 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА НАПРЯМКОМ:
Організація: Донецька обласна молодіжна організація “Євроклуб”, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Штукарін Сергій Ігоревич.
Зміст проекту: Організація та проведення ІІ Міжнародної студентської 
наукової конференції “Україна-ЄС: перспективи поглиблення 
партнерства” з метою обміну студентськими науковими досягненнями з 
питань європейської інтеграції.
Сума: $ 9 535 

Організація: Інноваційний центр з міжнародних освітніх програм 
“ІНКОС”, м. Київ.
Керівник проекту: Мінгазутдінов Ігор Олександрович.
Зміст проекту: Поширення методик неформальної освіти з європейської 
інтеграції серед освітніх центрів України. Зокрема, видання навчального 
посібника з методики проведення рольових ігор, створення веб-сторінки 
для навчених тренерів як on-line ресурсного центру. Проект реалізується 
за спільної підтримки МФВ та Фонду Конрада Аденауера в Україні.
Сума: $ 12 158 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Поширення методик неформальної освіти з 
європейської інтеграції серед освітніх центрів України через створення 
мережі регіональних „мультиплікаторів” як носіїв практики проведення 
рольових ігор з європейської інтеграції.
Сума: $ 4 630 

Організація: Громадська організація “Асоціація керівників шкіл м. Києва”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна.
Зміст проекту: Проведення у грудні 2006 року міжнародної науково-
практичної педагогічної конференції “Європейські студії: жити і вчитися 
демократії”, в рамках якої відбувся обмін досвідом серед пілотних шкіл 
щодо реалізації європейського виміру у школах України; семінар-тренінг 
для керівників шкільних євроклубів; видання двох інформаційно-
методичних бюлетенів з європейських студій.
Сума: $ 7 955 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного 
співробітництва”, м. Київ.
Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.
Зміст проекту: Поширення методик неформальної освіти з 
європейської інтеграції в освітніх центрах України. Зокрема, проведення 
навчальних семінарів за участю тренерів з Німеччини для відібраних 
викладачів вищих навчальних закладів та лідерів громадських організацій 
щодо практики та методики проведення рольових ігор з європейської 
інтеграції; підтримка розробки та реалізації проектів окремих навчальних 
закладів та громадських організацій, представники яких пройшли 
навчання. Проект реалізується за спільної підтримки МФВ та Фонду 
Конрада Аденауера в Україні.
Сума: $ 14 965 

Організація: Донецька обласна молодіжна організація “Євроклуб”, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Штукарін Сергій Ігоревич.
Зміст проекту: Проведення міжнародного науково-методичного 
семінару “Викладання Європейських студій” з метою обміну досвідом 
викладання Європейських студій у вищих навчальних закладах України. 
У семінарі, що відбувся у травні 2005 року у Донецьку, взяли участь 
близько 40 викладачів з різних регіонів України.
Сума: $ 5 070 

Організація: Громадська організація “Молодіжний центр правничих 
досліджень”, м. Донецьк.
Керівник проекту: Петров Роман Арестович.
Зміст проекту: Проведення II міжнародної науково-практичної 
конференції “Розвиток європейських студій в Україні. Проблеми та 
перспективи”. Очікуваний результат конференції - заснування Української 
національної асоціації з вивчення Європейського Союзу як частини 
Європейської мережі відповідних асоціацій.
Сума: $ 11 429 
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ПОЗАКОНКУРСНІ ТА ІНОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Кількість проектів: 7

Сума: $ 65 935

Частка у загальній сумі грантів: 1,26 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА НАПРЯМКОМ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення двох 5-ти денних навчальних візитів 
до м. Кракова для представників органів місцевого самоврядування 
України, працівників секретаріату Комітету Верховної Ради України з 
питань державного будівництва та місцевого самоврядування, а також 
представників Громадської ради з розвитку місцевого самоврядування 
і діяльності третього сектору з метою вивчення польського досвіду 
реформи місцевого самоврядування. Проект реалізовувався у співпраці 
з Асоціацією міст України та Інститутом громадянського суспільства
Сума: $ 3 820 

Організація: Центр європейських та трансатлантичних студій, м. Київ.
Керівник проекту: Коломієць Олексій Володимирович.
Зміст проекту: Проведення аналітичних досліджень з проблематики 
сучасного стану та перспектив розвитку програми ЕUREKA, проведення 
міжнародної конференції, видання спеціальної збірки та участь у 
підготовці документів для набуття Україною статусу повноправного 
члена програми.
Сума: $ 11 575 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного 
співробітництва”, м. Київ.
Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.
Зміст проекту: Продовження видання щоквартального журналу 
міжнародної проблематики “Євроатлантика”. В рамках проекту 
передбачається видання протягом 6 місяців двох випусків журналів, 
що міститимуть аналітичні матеріали з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції.
Сума: $ 14 470 

Організація: К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.”, м. Київ.
Керівник проекту: Батюк Олександр Андрійович.
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою книжки 
Павела Свободи “Вступ до Європейського права”. Автор підручника – 
відомий дослідник європейського права, колишній заступник Міністра 
закордонних справ Чеської республіки.
Сума: $ 4 178 

Організація: Молодіжна громадська організація “Молодіжний 
гуманітарний центр”, м. Київ.
Керівник проекту: Єрмоленко Володимир Анатолійович.
Зміст проекту: Створення електронного англо-німецько-французько-
українського словника актуальних термінів з європейської інтеграції 
шляхом проведення серії тематичних семінарів з обговорення 
євроінтеграційної термінології за участю експертів з європейської 
інтеграції та мовознавців.
Сума: $ 14 972 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 
м. Київ.
Керівник проекту: Пристайко Олена Євгенівна.
Зміст проекту: В рамках проекту створено електронний довідник, що 
містить вичерпну і систематизовану інформацію з питань європейської 
інтеграції, відносин між Україною й ЄС та політики європейської 
інтеграції України. Довідник знаходиться за веб-сторінкою http://eu-
directory.ea-ua.info та поширюється на електронних носіях. Проект 
здійснювався за спільної підтримки МФВ та Фонду Євразія.
Сума: $ 8 620 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 
м. Київ.
Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна.
Зміст проекту: Здійснення моніторингу роботи та процедури видачі 
віз громадянам України консульствами країн-членів Європейського 
Союзу шляхом проведення анкетування осіб, що подають клопотання 
на отримання віз, та осіб, яким було відмовлено в отриманні віз, 
та аналіз даних. Проект є частиною міжнародного проекту, за 
результатами якого буде виданий аналітичний звіт, що міститеме 
порівняльний аналіз візової політики семи країн-членів ЄС в Україні, 
Росії, Білорусі та Молдові, а також відповідні рекомендації.
Сума: $ 8 300 
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Кількість проектів: 116

Сума: $ 1 112 591

Частка у загальній сумі грантів: 21,21 %

Мета програми — підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини і її основних свобод, на демократизацію 
судочинства, гуманізацію пенітенціарної системи. 2005 року Програма здійснювала діяльність за двома напрямами:  “Права людини і судова 
реформа”; “Сприяння реформуванню кримінального судочинства та пенітенціарної системи в Україні”.

Основні здійснювані за програмою заходи:

• проведення  моніторингових досліджень щодо дотримання окремих прав людини в Україні, 

• захист вразливих соціальних груп, 

• підтримка мережі правозахисних організацій, 

• протидія корупції, 

• сприяння впровадженню Європейських стандартів з прав людини в українське судочинство, 

• надання правової допомоги затриманим особам,

• обмеження практики досудових затримань, 

• посилення громадського контролю за пенітенціарною системою, 

• розвиток мережі “юридичних клінік”. 

І.  “Права людини і судова реформа” 

Мета діяльності за цим напрямком у 2005 році полягала у підтримці ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на захист прав людини, 
відвищення інформованості громадськості про права людини та громадянські свободи.  

Основні пріоритети діяльності за напрямками:

• систематичне здійснення моніторингів дотримання прав людини, підготовки та поширення звітів правозахисних організацій про стан 
дотримання прав людини в Україні;

• громадська оцінка законодавчих ініціатив, що стосуються прав людини;  

• підвищення інформованості громадськості про права людини та основні свободи, а також механізми їх захисту;

• протидія корупції на рівні державної влади та місцевого самоврядування шляхом підвищення прозорості дій органів влади;

• гармонізація законодавства України з правовими нормами Європейського Союзу; 

• формування нормативної та організаційно-методичної бази для впровадження на загально-державному рівні діяльності “юридичних 
клінік”;

• розвиток законодавства щодо забезпечення права на правову допомогу;

• забезпечення захисту прав затриманих осіб, надання їм правової допомоги;

• гуманізація судової практики та формулювання можливостей ширшого використання видів покарань, непов”язаних з позбавленням 
волі; впровадження в українське судочинство ювенальної юстиції, примирення та пробації;

• здійснення громадського контролю за правоохоронними органами.
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З метою реалізації цих пріоритетів, 2005 року програмою проведено наступні конкурси: “Захист прав представників вразливих соціальних груп 
та протидія дискримінації”; “Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади”; “Громадський контроль за діяльністю місцевої 
влади та сприяння реалізації права громад на місцеве самоврядування”; “Впровадження європейських норм з прав людини в українське 
судочинство”; “Зміцнення та поширення мережі юридичних клінік в Україні через розробку й узагальнення навчально-методичної бази”.

Серед проектів, реалізованих 2005 року за підтримки програми “Верховенство права”, варто відзначити 5 ініціатив, що мали найбільший 
суспільний резонанс.

1. Інформаційним центром “Корені трави” започатковано системну діяльність, спрямовану на підвищення прозорості діяльності органів 
влади. Сформовано мережу організацій, що здійснюють моніторинг доступності інформації, яка знаходиться у розпорядженні органів 
державної влади шляхом інформаційних запитів та звернень громадян. Безпідставні відмови у наданні інформації, що становить 
суспільний інтерес, оскаржуються у судовому порядку. 

2. Концепцію здійснення судово-правової реформи, розроблену Центром політико-правових реформ,  взято за основу для подальшої 
роботи Національною Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, що створена Указом Президента України. 
Програма “Верховенство права” надає експертну та фінансову підтримку діяльності Національної Комісії у питаннях реформування 
судової системи, кримінальної юстиції, інституту безоплатної правової допомоги.  

3. Наприкінці 2005 року за ініціативи Інституту “Республіка” та Програми “Верховенство права” МФВ створено Громадську Раду з прав 
людини при Міністерстві Внутрішніх Справ України. Очікується, що діяльність Громадської Ради буде зосереджено на питаннях протидії 
та попередженню катуванням, жорстокому поводженню із затриманими, зменшенню кількості затримань, захисту персональних 
даних у системі органів МВС, захисту прав шукачів притулку, тощо.

4. Міністерством юстиції України у співпраці з програмою “Верховенство права” 2005 року розпочато здійснення заходів із формування в 
Україні системи безоплатної правової допомоги. Наказом Міністра юстиції створена Координаційна Рада, що має виробляти пропозиції 
для здійснення реформи. Розпочато розробку Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні. Програмою 
залучено до співпраці провідних українських та міжнародних експертів, недержавні організації.  

5. Програмою “Верховенство права” підтримано ініціативу правозахисних та творчих недержавних організацій щодо проведення Днів 
документального кіно про права людини “Український контекст”. Понад 30 000 осіб стали учасниками круглих столів, дискусій, 
обговорень, кіно показів, що відбувалися в рамках кінофестивалю у Києві, Севастополі, Львові, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, 
Сумах. Партнерами Днів документального кіно є провідні європейські кіно форуми з прав людини: Human Rights in Film (Варшава) One 
World  (Прага). 

         
2005 програма також зосередила свої зусилля на налагодженні роботи мережі “юридичних клінік”, зокрема на розвитку навчально-методичної 
бази, вдосконаленні механізмів функціонування клінік та їх інтегруванні у навчально-практичний процес підготовки майбутніх юристів. 
Важливим досягненням у цій сфері було створення Фонду правової допомоги для України — реалізація спільної ініціативи Дж.Сороса та 
національного мецената В.Пінчука. Це дало можливість забезпечувати інституційну підтримку діяльності 25 “юридичних клінік” України та 
відкриття низки нових клінік. За сприяння програми організовано Асоціацію юридичних клінік, що у своїх завданнях вбачає консолідацію 
зусиль для вдосконалення клінічного руху; сформовано три тренінгові центри для викладачів та студентів  “клінік”.

II. “Сприяння реформі кримінального судочинства та пенітенціарної системи в Україні”

Мета діяльності за цим напрямком у 2005 році полягала у підтримці  ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на демократизацію 
кримінального судочинства, гуманізацію та реформування пенітенціарної системи України, забезпечення дотримання та реалізації прав 
затриманих, засуджених і звільнених від покарання осіб.

Основними пріоритетами діяльності за програмою:

• сприяння демократизації Кримінального та Кримінально-процесуального законодавства та судової практики, ширшому запровадженню 
альтернативних взяттю під варту запобіжних заходів та нев”язничним видам кримінальних покарань;
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• надання правової допомоги затриманим та засудженим особам, захист їх прав, запобігання тортурам та принизливого для гідності 
людини поводження;

• запровадження ювенальної юстиції, примирення, елементів пробації; сприяння реалізація прав жертви злочину;

• досягнення більшої відкритості та прозорості пенітенціарної системи, здійснення громадського контролю за її діяльністю;

• підвищення професійної компетентності пенітенціарного персоналу, обізнаність щодо  міжнародних стандартів поводження із 
засудженими та їх дотримання у своїй діяльності, формування гуманного ставлення до осіб, позбавлених волі.

Для реалізації цих пріоритетів проведено три конкурси проектів: “Демократизація кримінального судочинства”, “Сприяння запровадженню 
альтернативних видів покарань” та “Діяльність громадських організацій у галузі підтримки реформування пенітенціарної системи в Україні”.

З метою забезпечення захисту прав затриманих осіб, надання їм правової допомоги та раціоналізації застосування судами арештів до 
затриманих осіб, розпочато низку взаємопов”язаних проектів у Харкові, Києві та Чернігові (НУО Харківська правозахисна група, “Правова 
ініціатива”, “Доброчин”, “Центр суддівських студій”), у ході яких здійснено:    

• моніторинг судових рішень щодо застосування судами запобіжних заходів та арештів;

• навчання суддів цих регіонів новим інструктивним правилам для розвитку вмінь застосування запобіжних заходів у відповідності до 
міжнародних стандартів для обмеження практики досудових затримань;

• надання адвокатами правової допомоги затриманим особам та їх захист у суді;

• формування суспільної думки, що може вплинути на масштаби застосування досудового затримання.

Статистичні дані за 2005 рік, зокрема, по м. Києву та Київській області про кількість осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності 
та беруться під варту на період досудового розслідування, свідчать про реальне зменшення таких осіб вперше за всі роки незалежності 
України.

За сприяння програми розпочато пілотні проекти із запровадження в Україні ювенальної юстиції, примирення у кримінальних справах, 
елементів служби пробації. 

Так, громадська організація “Фундація захисту дітей” плідно працювала спільно з Міністерством юстиції, Міністерством у справах сім”ї, молоді 
та спорту, Верховним Судом України у напрямку створення концептуальних та законодавчих підвалин для започаткування ювенальної юстиції. 
Організацією накопичений перший досвід сприяння здійсненню ювенального судочинства, залучені міджнародний досвід та експерти для 
навчання працівників органів внутрішніх справ, суддів, прокурорів та адвокатів механізму співпраці під час розгляду кримінальних справ щодо 
неповнолітніх.

У  Київській та Одеській областях, АР Крим пройшли експерименти з  відпрацювання елементів пробації та запровадження альтернативних 
видів покарань, що знайшли підтримку у суддів місцевих та апеляційних судів. Це дозволило зменшити кількість осіб, які позбавляються 
волі, та одночасово збільшити кількість покарань у громаді, під наглядом суспільства. Така практика дозволить уникнути особам, які вчинили 
менш тяжкі злочини, негативних соціальних, моральних та медичних наслідків, пов”язаних з перебуванням в ув”язненні. За допомоги МФВ 
у Чернігові створюється навчально-методична база центру підготовки майбутніх офіцерів пробації на основі міжнародних стандартів та 
Європейського досвіду.   

Програма сприяла створенню Громадських та Піклувальних рад при Управліннях Державного департаменту України з питань виконання 
покарань у Харківській, Луганській, Львівській та інших  областях; розроблена і затверджена концепція соціального партнерства недержавних 
організацій, органів влади та державних установ у сприянні здійсненню пенітенціарної реформи та допомозі виправним установам у проведенні 
соціальної роботи із засудженими особами. 
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Сьогодні розпочато роботу з використання потенціалу спостережних комісій при органах місцевого самоврядування та громадських організацій 
щодо здійснення громадського контролю за діяльністю пенітенціарної системи та сприянню релізації засудженими та звільненими особами 
своїх прав і свобод. 

Програмі вдалося залучити низку громадських організацій до соціальної реабілітації засуджених осіб. Як результат — відкриття у Києві Центру 
соціальної реабілітації звільнених осіб, який нині повністю фінансується Київською міською державною адміністрацією та Київським міським 
центром соціальних служб для молоді. Внаслідок реалізації одного з проектів, програма домоглася позитивного рішення щодо створення в 
структурі Міністерства праці та соціальної політики управління, яке буде опікуватися проблемами осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

У реалізації своїх пріоритетів програма тісно співпрацювала з профільними комітетами Верховної Ради, Міністерством юстиції, Міністерством 
внутрішніх справ, Державним департаментом України з питань виконання покарань, Міністерством у справах сім”ї, молоді та спорту, а також 
з іншими міжнародними організаціями, зокрема Програмою ООН в Україні, Бюро зі співробітництва посольства Швейцарської Конфедерації в 
Україні, посольствами Канади, Франції, Німеччини, Великої Британії.

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 2  $ 11 563

Вінницька обл. 1 $ 1 063

Дніпропетровська обл. 1 $ 6 500

Закарпатська обл. 3 $ 16 380

Запорізька обл. 1 $ 6 500

Кіровоградська обл. 2 $ 13 363

Луганська обл. 2 $ 18 040

Львівська обл. 3 $ 19 406

м. Київ 14 $ 104 751

Миколаївська обл. 2 $ 11 765

Одеська обл. 2 $ 11 928

Полтавська обл. 3 $ 12 692

Рівненська обл. 1 $ 6 370

Сумська обл. 2 $ 12 817

Тернопільська обл. 1 $ 9 350

Харківська обл. 1 $ 6 145

Херсонська обл. 1 $ 6 893

Хмельницька обл. 1 $ 8 162

Черкаська обл. 1 $ 4 985

Чернігівська обл. 5 $ 40 130

Всеукраїнські проекти 67 $ 783 788

Разом: 116 $ 1 112 591
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД
Кількість проектів: 30

Сума: $ 241 762

Частка у загальній сумі грантів: 4,61 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Молодіжний фонд “Новий вибір”, м. Миколаїв.
Керівник проекту: Білявська Ганна Олексіївна.
Зміст проекту: Створення ефективної системи громадського 
контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування політики 
щодо розвитку підприємницької діяльності в м. Миколаєві. Проведення 
курсів - тренінгів для представників громадських організацій, 
підприємців щодо методів лобіювання їх інтересів при формуванні 
міської політики.
Сума: $ 4 835 

Організація: Кобеляцька міська громадська організація “МАРКа”, 
м. Кобеляки.
Керівник проекту: Галушко Сергій Станіславович.
Зміст проекту: Проведення громадських слухань з питань реалізації 
економічних і соціальних прав членів територіальної громади, 
формування міського бюджету Кобеляцького району Полтавської 
області. Видання методичних рекомендацій для жителів міста та інших 
територіальних громад.
Сума: $ 2 732 

Організація: Громадська організація “Молодіжний ініціативний центр 
(МІЦ)”За професійну діяльність”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Порада Наталія Сергіївна.
Зміст проекту: Підтримка діяльності ініціативної групи з вироблення 
спрощених дозвільних процедур для підприємців у Закарпатській 
області. Проведення конференції за участю представників малого 
та середнього бізнесу, громадських організацій з розвитку бізнесу, 
представників органів місцевого самоврядування.
Сума: $ 3 000 

Організація: Всеукраїнське громадянське об’єднання “Народна 
воля”, м. Київ.
Керівник проекту: Шеховцов Олексій Дмитрович.
Зміст проекту: Аналіз виконання місцевих бюджетів, дотримання 
конкурентних умов при укладанні угод на виконання робіт органами 
місцевого самоврядування чотирьох міст Донецької області.
Сума: $ 6 925 

Організація: Ніжинська агенція регіонального розвитку, м. Ніжин.
Керівник проекту: Шелест Вадим Федорович.
Зміст проекту: Аналіз виконання бюджету Ніжинського району 
Чернігівської області, проведення громадських слухань, вивчення 
перешкод у здійсненні на території району підприємницької діяльності.
Сума: $ 4 330 

Організація: Одеська міська громадська організація “Лицем до лиця”, 
м. Одеса.
Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович.
Зміст проекту: Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування 
м.Одеси на предмет дотримання прав людини, надання консультацій 
громадянам. Проведення семінарів-тренінгів “Громадський 
контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку 
органів самоорганізації населення”, громадських слухань на 
тему “Забезпечення прозорості у діяльності органів місцевого 
самоврядування міста Одеси” за участю міського голови, представників 
органів місцевого самоврядування, громадських організацій.
Сума: $ 4 980 

Організація: Громадська організація “Луганський обласний центр 
політичних та соціологічних досліджень “Політсоціум”, м. Луганськ.
Керівник проекту: Іванов Володимир Валентинович.
Зміст проекту: Здійснення заходів з метою забезпечення 
громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади 
м. Луганська щодо надання транспортних послуг, зокрема, проведення 
зборів громадян. Підготовка та видання інформаційної брошури “Як 
впливати на місцеву владу”.
Сума: $ 2 500 

Організація: Інститут економіко-соціальних проблем “Республіка”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Чемерис Володимир Володимирович.
Зміст проекту: Проведення моніторингу, підготовка та оприлюдення 
річного звіту про дотримання прав та основних свобод людини у 
Дніпропетровській області.
Сума: $ 6 620 

Організація: Товариство сприяння розвитку самоврядування “Хорол”, 
м. Хорол.
Керівник проекту: Безносик Олександр Сергійович.
Зміст проекту: Обговорення та вироблення пропозицій щодо 
формування бюджету Хорольського району Полтавської області. 
Проведення громадських слухань з актуальних питань територіальної 
громади, круглого столу за участю представників громадських 
організацій та депутатів міської ради.
Сума: $ 4 527 
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Організація: Молодіжна громадська організація “Фундація 
Регіональних Ініціатив”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Щадей Віктор Іванович.
Зміст проекту: Створення та функціонування центру правової 
допомоги громадянам, права яких були порушені під час виборчої 
кампанії 2004 року на території Закарпатської області.
Сума: $ 2 983 

Організація: Громадський інформаційно-методичний центр “Всесвіт”, 
м. Харків.
Керівник проекту: Зубар Наталія Володимирівна.
Зміст проекту: Збір інформації, видання та поширення річного звіту 
про дотримання прав людини у Харківській області.
Сума: $ 6 327 

Організація: Херсонська міська громадська організація “Розвиток”, 
м. Херсон.
Керівник проекту: Парфьонова Ганна Василівна.
Зміст проекту: Здійснення моніторингу виконання депутатами міської 
ради м. Херсона своїх програм. Створення та підтримка веб-сайту, що 
висвітлює проблеми, ініціативи територіальної громади.
Сума: $ 6 893 

Організація: Фундація соціально-правового захисту населення 
“Чинність закону”, м. Київ.
Керівник проекту: Спорников Олег Олександрович.
Зміст проекту: Створення та організація роботи громадського 
відеоархіву про права людини в Україні.
Сума: $ 10 458 

Організація: Сумська міська громадська організація “Центр 
досліджень регіональної політики”, м. Суми.
Керівник проекту: Захарченко Олексій Миколайович.
Зміст проекту: Підготовка активістів недержавних організацій 
з метою посилення їх впливу на забезпечення прозорості рішень 
міської ради м. Суми. Проведення громадських слухань, видання 
правозахисного журналу та підсумкового збірника матеріалів.
Сума: $ 5 368 

Організація: Луганське обласне відділення ВГО “Громадський 
контроль”, м. Луганськ.
Керівник проекту: Бакуменко Віктор Пахомович.
Зміст проекту: Проведення семінарів-практикумів для активістів 
громадських організацій з питань бюджетної політики з метою 
посилення громадського контролю за використанням коштів місцевого 
бюджету м. Луганська. Видання брошури “Громадський контроль за 
виконанням бюджетів”.
Сума: $ 5 632 

Організація: Черкаська обласна молодіжна громадська організація 
“Демократичні перетворення України”, м. Черкаси.
Керівник проекту: Варич Сергій Леонідович.
Зміст проекту: Створення Центру громадського моніторингу 
місцевого самоврядування в м.Черкаси. Моніторинг рішень міської 
ради, аналіз виконання бюджету м.Черкаси.
Сума: $ 4 985 

Організація: Міська молодіжна громадська організація “Молодіжна 
Альтернатива”, м. Чернігів.
Керівник проекту: Буров Сергій Юрійович.
Зміст проекту: Дослідження відповідності національного 
законодавства, що стосується прав осіб із психічними розладами, 
міжнародним стандартам. Підготовка, видання і розповсюдження звіту 
з рекомендаціями щодо необхідних змін.
Сума: $ 8 436 

Організація: Громадська організація “Громадський рух “Ліга Офіцерів 
Севастополя”, м. Севастополь.
Керівник проекту: Черненко Роман Євгенович.
Зміст проекту: Створення комітету громадського контролю за діяльністю 
місцевої влади у Севастополі. Проведення моніторингу реалізації 
економічних та соціальних прав, надання юридичної допомоги громадянам, 
поширення просвітницьких брошур щодо прав громадян та їх захисту.
Сума: $ 5 138 

Організація: Регіональний благодійний фонд “Резонанс”, м. Львів.
Керівник проекту: Грабовська Олена Романівна.
Зміст проекту: Проведення всеукраїнського моніторингу дотримання 
права власності дітей-сиріт в Україні, видання кишенькового 
посібника для вихованців інтернатів, проведення “круглих столів” за 
участю представників Управлінь освіти і науки України, адміністрацій 
інтернатів, громадських об’єднань, обговорення підсумків проведеного 
дослідження та поширення його матеріалів.
Сума: $ 10 902 

Організація: Муніципальний центр стратегічного планування і 
маркетингових досліджень, м. Світловодськ.
Керівник проекту: Лукинський Юрій Леонідович.
Зміст проекту: Комплексний моніторинг фінансової діяльності 
Світловодської міської ради. Підготовка та видання практичного 
посібника “Бюджет як основний інструмент місцевої фінансової політики. 
Принципи формування та організація громадського контролю”
Сума: $ 6 163 

Організація: Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє”, м. Луганськ.
Керівник проекту: Шуліко Микола Михайлович.
Зміст проекту: Аналіз державної політики у сфері дотримання прав 
споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), людей,що живуть з ВІЛ/СНІД 
(ЛЖВ), зокрема, підготовка аналітичних звітів про стан правового 
захисту СІН та ЛЖВ. Проведення міжрегіонального семінару щодо 
розробки єдиної системи правового моніторингу, круглих столів за 
участю представників судових та правоохоронних органів.
Сума: $ 8 307 

Організація: Благодійний фонд “Повернення до життя”, м. Знам’янка.
Керівник проекту: Остапов Олександр Іванович.
Зміст проекту: Створення та функціонування юридичної приймальні з 
метою надання правової допомоги споживачам ін’єкційних наркотиків, 
особам, що живуть з ВІЛ/СНІД, жінкам секс-бізнесу у Кіровоградській 
області. Проведення тренінгів для членів групи самодопомоги, 
круглих столів за участю представників Управління МВС України у 
Кіровоградській області, Управління охорони здоров’я.
Сума: $ 7 200 
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Організація: Всеукраїнська громадська організація інвалідів 
користувачів психіатричної допомоги “Юзер”, м. Вінниця.
Керівник проекту: Імереллі Руслан Едуардович.
Зміст проекту: Проведення дослідження щодо поінформованості 
пацієнтів психіатрічних лікарень про свої права, надання їм правової 
допомоги. Підготовка та поширення звіту “Моніторинг дотримання 
прав осіб з психічними розладами під час їх перебування у 
психіатричному стаціонарі”.
Сума: $ 6 854 

Організація: Одеська правозахисна група “Верітас”, м. Одеса.
Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович.
Зміст проекту: Створення служб безоплатної правової допомогиу 
у містах Одесі та Дніпропетровську для осіб, що страждають на 
наркотичну залежність та для осіб, які живуть з ВІЛ/СНІД. Проведення 
навчально-просвітницької роботи серед працівників органів внутрішніх 
справ щодо дотримання прав цих осіб. Вироблення рекомендацій 
щодо поліпшення практики діяльності ОВС у галузі боротьби з 
незаконним обігом наркотиків.
Сума: $ 11 181 

Організація: Миколаївська асоціація ВІЛ-інфікованих “Час Життя”, 
м. Миколаїв.
Керівник проекту: Холодов Андрій Володимирович.
Зміст проекту: Створення та функціонування консультаційних пунктів 
довіри у Миколаївській області із питань захисту прав людини для 
представників вразливих груп населення. Проведення семінарів для 
представників неурядових організацій, медичних закладів, соціальних 
працівників, викладачів вузів, з метою формування толерантного 
ставлення до споживачів ін’єкційних наркотиків, осіб, що живуть з ВІЛ/
СНІД. Підготовка та видання методичних рекомендацій із юридичного 
супроводу та залучення вразливих груп у процес адвокації.
Сума: $ 10 300 

Організація: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 
м. Київ.
Керівник проекту: Сеник Галина Олександрівна.
Зміст проекту: Дослідження стану дотримання прав людини в 
Україні, зокрема соціальних прав (право на працю, на освіту та 
навчання, на охорону здоров”я, соціальну безпеку), економічних 
прав, захисту прав психічно хворих, аналізу бюджетних витрат на 
забезпечення реалізації цих прав. Підготовка статей за матеріалами 
досліджень та їх публікація у започаткованому “Українському журналі 
про права людини”. Презентація та пошиирення журналу серед 
юридичної громадськості, правозахисних організацій.
Сума: $ 8 580 

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських організацій 
“Українська Гельсінська спілка з прав людини”, м. Київ.
Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович.
Зміст проекту: Збір інформації через мережу правозахисних 
організацій про порушення прав людини, її аналіз. Видання та 
поширення річного звіту про дотримання прав людини в Україні у 
2005 році.
Сума: $ 14 721 

Організація: Вільна профспілка освіти і науки Львівщини Вільної 
профспілки освіти і науки України, м. Львів.
Керівник проекту: Соколов Андрій Миколайович.
Зміст проекту: Здійснення заходів із захисту трудових прав 
працівників бюджетної сфери Львівської області. Підготовка та видання 
рапорту з моніторингу з розміщенням пропозицій щодо вдосконалення 
діючого трудового законодавства та практики його застосування у 
світлі дотримання міжнародних стандартів та перспектив приєднання 
України до Європейської Хартії. Поширення просвітницьких матеріалів 
для громадян з питань захисту трудових прав в Україні.
Сума: $ 23 909 

Організація: Громадська організація “Інформаційний ресурсний 
центр “Корені трави”, м. Київ.
Керівник проекту: Северин Олександр Євгенович.
Зміст проекту: Моніторинг відкритості органів державної влади. 
Надсилання інформаційних запитів та звернень громадян до органів 
влади, їх посадових осіб з питань, що становлять суспільний інтерес і 
стосуються прав людини, оскарження протиправних відмов у наданні 
інформації у судовому порядку.
Сума: $ 25 000 

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських організацій 
“Українська Гельсінська спілка з прав людини”, м. Київ.
Керівник проекту: Тарасов Олексій Володимирович.
Зміст проекту: Підтримка діяльності Фонду правового захисту жертв 
порушень прав людини: надання безкоштовної правової допомоги, 
підтримка стратегічних судових справ, інформування громадськості 
і державних органів щодо стану дотримання прав людини в Україні. 
Проведення семінару для адвокатів на тему підготовки заяв до 
Європейського суду з прав людини.
Сума: $ 11 976 
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СПРИЯННЯ СУДОВІЙ РЕФОРМІ В УКРАЇНІ
Кількість проектів: 14

Сума: $ 152 767

Частка у загальній сумі грантів: 2,91 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Регіональний громадський фонд “Право і демократія”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Бурий Андрій Романович.
Зміст проекту: Аналіз судової практики у Львівській області щодо 
застосування ратифікованих Україною норм Європейського права в 
частині забезпечення справедливого розгляду справ. Проведення 
навчальних заходів для суддівського корпусу з подальшою розробкою 
практичних рекомендацій щодо ефективного застосуванню норм ЄКПЛ.
Сума: $ 10 730 

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків.
Керівник проекту: Бущенко Аркадій Петрович.
Зміст проекту: Аналіз судової практики України у сфері досудових 
стадій кримінального процесу: затримання, взяття під варту, 
продовження утримання під вартою, та проведення ряду заходів з 
вдосконалення даної частини кримінально-правових відносин.
Сума: $ 9 590 

Організація: Агенство регіонального розвитку Луганської області,
м. Луганськ.
Керівник проекту: Бойко Наталія Іванівна.
Зміст проекту: Вивчення судової практики застосування норм 
ЄКПЛ в Україні та порівняння її з іншими країнами Європи з метою 
подальшого вироблення пропозицій щодо її вдосконалення. 
Поширення рекомендацій щодо вдосконалення практики застосування 
стандартів і принципів єропейського судочинства, в галузі захисту прав 
людини, серед суддів Луганської області та пересічних громадян.
Сума: $ 11 540 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Фундація 
сприяння правосуддю”, м. Київ.
Керівник проекту: Тарасова Катерина Ігорівна.
Зміст проекту: Аналіз результатів та процесу застосування 
положень ЄКПЛ в українському судочинстві. Проведення семінарів 
для суддівського корпусу. Розробка науково-практичних матеріалів та 
поширення інформації через новостворений веб-ресурс 
www.fairjustice.org.
Сума: $ 9 823 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Збір матеріалів, аналіз та видання двохтомної збірки 
рішень Європейського Суду з прав людини українською мовою.
Сума: $ 14 880 

Організація: Громадська організація “Молодь - резерв ХХІ”, м. Київ.
Керівник проекту: Яковенко Сергій Іванович.
Зміст проекту: Започаткування пілотної програми правової 
та психологічної допомоги жертвам насильницьких злочинів у 
Дарницькому районі м. Києва. Проведення тренінг-семінару для 
працівників міліції, суду, соціальних та медичних служб, підготовка 
для них інформаційно-методичних матеріалів та пам”яток для жертв 
злочинів. Надання правової допомоги неповнолітнім та особам 
молодіжного віку, які потерпіли від насильницьких злочинів.
Сума: $ 11 977 

Організація: Харківський громадський центр “Молодь за 
демократію”, м. Харків.
Керівник проекту: Овчарова Галина Борисівна.
Зміст проекту: Реалізація заходів з впровадження ювенальної юстиції 
у судочинство Харківської області. Теоретична та практична підготовка 
суддів та спеціалістів з пробації для роботи при ювенальних судах. 
Створення моделі районного підрозділу служби пробації з навчально-
методичним центром та кабінетом консультування неповнолітніх осіб, 
які засуджені до альтернативних видів кримінальних покарань.
Сума: $ 10 106 

Організація: Луганська обласна група медіації, м. Луганськ.
Керівник проекту: Тищенко Галина Василівна.
Зміст проекту: Підготовка Луганською групою медіації соціально-
психологічної характеристики на неповнолітнього правопорушника для 
інформування суддів. Організація роботи з потерпілим, розв”язання 
конфлікту між злочинцем і жертвою та сприяння відшкодуванню 
завданої злочином шкоди на досудовій стадії. Здійснення моніторингу 
застосування відновлювального судочинства щодо неповнолітніх.
Сума: $ 9 950 

Організація: Міжнародний фонд “Центр суддівських студій”, м. Київ.
Керівник проекту: Червінський Олексій Вікторович.
Зміст проекту: Аналіз судової практики щодо застосування 
кримінальних покарань в областях України з найвищим рівнем 
позбавлення волі - Донецькій області, АР Крим та м.Києві. Розробка 
методичних матеріалів для суддів та проведення низки навчально-
методичних семінарів з метою пропагування альтернативних видів 
покарань, досвіду успішної співпраці суду та кримінально-виконавчої 
інспекції, що дозволило зменшити кількість осіб, які позбавляються 
волі. Збір пропозицій суддів щодо удосконалення судової практики та 
обговорення їх у Верховному Суді України.
Сума: $ 12 194 
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Організація: Центр правової реформи і законопроектних робіт при 
Міністерстві юстиції України, м. Київ.
Керівник проекту: Мельник Ольга Олександрівна.
Зміст проекту: Розробка пропозицій щодо законодавчого 
регулювання процедури примирення потерпілого та правопорушника, 
питання про відшкодування збитків особам, які потерпіли від 
насильницьких злочинів. Узагальнення зарубіжного та українського 
досвіду, визначення механізму проведення медіації та здійснення 
відшкодування збитків. Проведення експертизи пропозицій для 
розроблення відповідних законопроектів та їх громадське обговорення.
Сума: $ 10 000 

Організація: Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ.
Керівник проекту: Максимова Наталія Юріївна.
Зміст проекту: Підготовка та вихід в ефір 8 тематичних 
передач на першому національному радіоканалі “Промінь” з 
проблем “пом”якшення” каральної політики держави, виходячи 
з євроінтеграційного вибору України, потреби в демократизації 
кримінального законодавства відповідно до європейських стандартів 
у сфері судочинства, забезпечення дотримання прав людини при 
затриманні, утриманні під вартою та в пенітенціарних установах, 
захисту прав жертв злочину. Видання матеріалів радіопередач та 
пощирення їх серед юридичної громадськості, НДО, ЗМІ.
Сума: $ 9 876 

Організація: Громадська організація “Фундація “Захист Прав Дітей”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Коваленко Андрій Павлович.
Зміст проекту: Створення моделі служби ювенальної пробації 
та відпрацювання її взаємодії з суддями, кримінальною міліцією у 
справах неповнолітніх, соціальними службами та громадськістю. 
Організація правової, профілактичної та соціально-психологічної роботи 
з неповнолітніми, засудженими до альтернативних видів покарань. 
Розробка пропозицій до змін національного законодавства згідно з 
міжнародними стандартами судочинства щодо неповнолітніх.
Сума: $ 9 885 

Організація: Громадська організація “Київське юридичне 
товариство”, м. Київ.
Керівник проекту: Березюк Олег Валерійович.
Зміст проекту: Вивчення негативних наслідків надлишкового 
застосування такого запобіжного заходу як взяття під варту та 
позбавлення волі. Дослідження слідчої та судової практики з метою 
виявлення фактів необгрунтованого застосування норм Кримінального 
кодексу. Розробка та публічне обговорення пропозицій щодо 
демократизації кримінального законодавства та судочинства.
Сума: $ 10 596 

Організація: Міжнародний фонд “Центр суддівських студій”, м. Київ.
Керівник проекту: Верещінська Наталія Олексіївна.
Зміст проекту: Впровадження у суддівську практику нових умінь 
щодо застосування міжнародних стандартів захисту прав особи при 
обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Пропагування 
серед суддів альтернативних запобіжних заходів, які не пов”язані з 
ув”язненням. Опрацювання судової практики, підготовка навчальних 
справ та проведення практичних занять з суддями м.Києва та Київської 
області. Проведення круглих столів столів за участю суддів, слідчих, 
прокурорів та адвокатів для обговорення кола питань, пов”язаних 
із застосуванням запобіжних заходів та дотриманням при цьому 
конституційних прав громадян. Вироблення рекомендація для судової 
практики та публікація матеріалів для суддів та ЗМІ.
Сума: $ 11 620 
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СПРИЯННЯ РЕФОРМУВАННЮ 
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Кількість проектів: 17

Сума: $ 152 767

Частка у загальній сумі грантів: 3,01 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
“Асоціація трудових об`єднань молоді України”, м. Київ.
Керівник проекту: Кушнірова Тамара Василівна.
Зміст проекту: Організація роботи науково-методичного та 
консультативного центру соціального супроводу колишніх засуджених, 
створення інформаційної мережі центрів соціальної адаптації звільнених 
осіб. Проведення методичних тренінгів для спеціалістів державних 
органів та активістів НДО, які працюють зі звільненими засудженими. 
Надання колишнім засудженим консультативної правової, медичної та 
соціальної допомоги в процесі їх адаптації до життя у суспільстві.
Сума: $ 11 174 

Організація: Міжнародний фонд “Центр суддівських студій”, м. Київ.
Керівник проекту: Савченко Тетяна Олексіївна.
Зміст проекту: Пілотне відпрацювання практики тісної взаємодії судів з 
кримінально-виконавчою інспекцією м. Біла Церква та АР Крим. Підготовка 
для суддів досудових характеристик на підсудну особу з метою гуманізації 
кримінального судочинства та ширшого застосування покарань, не 
пов”язаних з позбавленням волі. Розробка рекомендацій для удосконалення 
судової практики та їх презентація для юридичної громадськості та ЗМІ.
Сума: $ 8 250 

Організація: Фундація соціально-правового захисту населення 
“Чинність закону”, м. Київ.
Керівник проекту: Спорников Олег Олександрович.
Зміст проекту: Організаційне та інформаційне сприяння діяльності 
Громадської ради при Державному департаменті України з питань 
виконання покарань. Навчання членів регіональних громадських рад 
здійсненню функцій впливу на прийняття відомчих рішень та громадського 
контролю за діяльністю пенітенціарних органів. Узагальнення практики 
діяльності громадських рад та висвітлення її шляхом видання періодичного 
бюлетеня і створення інформаційного веб-сайту.
Сума: $ 9 500 

Організація: Тернопільська обласна асоціація жінок, м. Тернопіль.
Керівник проекту: Решетник Галина Іванівна.
Зміст проекту: Проведення громадських слухань з проблем 
реформування пенітенціарних установ Тернопільської області. Навчання 
членів спостережних комісій та піклувальних рад методиці здійснення 
громадського контролю за пенітенціарною діяльністю. Надання 
засудженим особам та звільненим з місць ув”язнення консультативної 
правової, психологічної та медичної допомоги.
Сума: $ 9 350 

Організація: Благодійний фонд “Самодопомога”, м. Львів.
Керівник проекту: Котик Зінон Дмитрович.
Зміст проекту: Запровадження громадського контролю за виправними 
установами Львівської області шляхом створення та організації діяльності 
піклувальних рад. Моніторинг відповідності умов утримання засуджених 
Європейським в”язничним правилам та обговорення даних моніторингу 
спільно з обласною та місцевими держадміністраціями. Проведення 
навчальних семінарів з членами піклувальних рад та спостережних 
комісій. Моніторинг відповідності умов утримання засуджених 
Європейським в”язничним правилам та обговорення даних моніторингу 
спільно з обласною та місцевими держадміністраціями.
Сума: $ 7 106 

Організація: Центр правової допомоги населенню “Громадський 
захисник”, м. Київ.
Керівник проекту: Мукшименко Алла Петрівна.
Зміст проекту: Моніторинг (спільно з Уповноваженим з прав людини 
та Комітетом Верховної Ради України з прав людини) стану дотримання 
прав ув”язнених та засуджених. Розробка та видання практичного 
посібника для персоналу “Практичні аспекти реалізації та захисту прав 
ув”язнених і засуджених осіб” та брошури для засуджених “Як і куди 
звернутися за захистом прав засудженому та ув”язненому?”. Проведення 
тренінгів для працівників установ виконання покарань з питань 
практичного застосування міжнародних стандартів.
Сума: $ 10 144 

Організація: Благодійна організація “Чернігівський жіночий 
правозахисний центр”, м. Чернігів.
Керівник проекту: Лепеха Алла Григорівна.
Зміст проекту: Організація навчання членів обласної та міської 
спостережних комісій, громадської ради при управлінні Держдепартаменту 
з питань виконання покарань методиці здійснення громадського контролю 
за діяльністю пенітенціарних установ, ознайомлення їх з основами 
кримінально-виконавчого законодавства та міжнародними стандартами 
поводження з ув”язненими. Вивчення стану забезпечення реалізації 
права засуджених на освіту, професію, медичне забезпечення, правову 
допомогу та їх обговорення на засіданнях спостережної комісії. Відкриття 
“громадської приймальні” та школи правових знань для засуджених-жінок, 
які відбувають поркарання у Чернігівській виправній установі.
Сума: $ 10 284 
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Організація: Громадська організація молодих інвалідів “Джерело надії”, 
м. Горлівка.
Керівник проекту: Дятлов Олександр Микитович.
Зміст проекту: Виготовлення відеофільму та відеороликів про способи 
вирішення проблем інвалідів за гратами та після звільнення з місць 
позбавлення волі і показ їх на місцевому та регіональному телеканалах. 
Підготовка інформаційного довідника для засуджених-інвалідів, надання 
їм правової, психологічної, медичної та соціальної допомоги у виправних 
установах та після звільнення.
Сума: $ 7 923 

Організація: Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем 
наркоманії “Вікторія”, м. Хмельницький.
Керівник проекту: Висоцька Лариса Улянівна.
Зміст проекту: Створення піклувальних рад при пенітенціарних установах, 
навчання членів спостережних комісій та піклувальних рад методиці 
моніторингу стану дотримання прав засуджених осіб. Здійснення громадських 
рейдів в 5 установах області з метою вивчення умов утримання засуджених 
та їх медичного обслуговування. Розробка пропозицій щодо поліпшення 
соціального захисту засуджених та звільнених осіб.
Сума: $ 8 162 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Дослідницький центр 
соціальної політики”, м. Київ.
Керівник проекту: Скоропада Людмила Миколаївна.
Зміст проекту: Аналіз стану соціальної адаптації осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі в Україні. Моніторинг забезпечення реалізації 
їх права на освіту, отримання професії, працевлаштування, соціальну, 
медичну та правову допомогу, обговорення даних моніторингу та 
підготовлених пропозицій за участю Міністерства праці та соціальної 
політики, інших відомств та громадських організацій. Розробка засад 
державної політики у сфері соціальної реабілітації колишніх засуджених, 
необхідних правових та організаційних умов.
Сума: $ 10 996 

Організація: Українсько-американське бюро захисту прав людини, м. Київ.
Керівник проекту: Яблонська Тетяна Семенівна.
Зміст проекту: Моніторинг дотримання\порушення прав осіб, які 
утримуються в слідчих ізоляторах (доступ до правової допомоги та 
захисника, умови утримання, медичного забезпечення, реагування 
на скарги та звернення, заподіяння тортур та недозволених методів 
слідства). Узагальнення результатів опитувань, їх видання та широке 
оприлюднення серед правоохоронних органів, органів прокуратури, суду, 
юридичної громадськості, адвокатських об”єднань.
Сума: $ 13 082 

Організація: Громадська організація “Київ — рідний дім”, м. Київ.
Керівник проекту: Балясна Евеліна Менделівна.
Зміст проекту: Сприяння реалізації прав осіб, які звільнилися з місць 
позбавлення волі, шляхом надання їм правової та соціальної допомоги, 
організація роботи консультаційних пунктів для засуджених 7 виправних 
установ Київської області. Проведення семінарів для працівників 
державних органів та громадських організацій, які вирішують питання 
захисту прав та інтеграції в суспільство звільнених осіб, видання їм на 
допомогу методичних матеріалів. Моніторинг результативності діяльності 
державних органів та НДО щодо соціальної адаптації звільнених осіб.
Сума: $ 7 329 

Організація: Запорізька міська громадська правозахисна жіноча 
організація, м. Запоріжжя.
Керівник проекту: Кудлай Зінаїда Андріївна.
Зміст проекту: Підготовка та презентація відеофільму про участь 
громадських організацій у діяльності з реформування системи виконання 
кримінальних покарань, показ позитивних прикладів успішної співпраці НДО 
з пенітенціарними установами, форм здійснення соціальної реабілітації 
засуджених осіб та їх адаптації до суспільства після звільнення.
Сума: $ 11 080 

Організація: Українсько-американське бюро захисту прав людини, м. Київ.
Керівник проекту: Мар’яновський Григорій Абрамович.
Зміст проекту: Налагодження співпраці між працівниками кримінально-
виконавчої інспекції Харківської області та суду шляхом підготовки для 
суддів соціальних характеристик на підсудних осіб для застосування 
альтернативних видів покарань. Тренінгова підготовка інспекторів щодо 
збору такої інформації про правопорушника та презентації її в суді. 
Підготовка низки телевізійних передач на місцевому телебаченні про 
переваги альтернативних видів покарань.
Сума: $ 7 500 

Організація: Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності, м. Київ.
Керівник проекту: Стецков Олександр Валентинович.
Зміст проекту: Впровадження моделі співпраці соціальних інституцій, 
недержавних організацій та кримінально-виконавчої інспекції з 
ресоціалізації засуджених, звільнених від покарання з випробуванням. 
Розробка навчальної програми для підготовки працівників інспекції 
та НДО до спільної роботи із засудженими на рівні громади. Видання 
навчально-методичних матеріалів для подальшого поширення моделі 
апробованої співпраці в регіонах України.
Сума: $ 9 168 

Організація: Благодійна Організація “Український Центр Порозуміння”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Прокопенко Надія Миколаївна.
Зміст проекту: Реалізація пілотних програм пробації, примирення 
та відновного правосуддя у двох районах м.Києва та АР Крим. 
Відпрацювання взаємодії кримінально-виконавчої інспекції з 
медіаторами, судами, міліцією, прокуратурою та громадськими 
організаціями. Розробка методичних рекомендацій щодо застосування 
пробації та примирення, поширення накопиченого досвіду серед 
працівників судів, кримінально-виконавчої інспекції, громадськості.
Сума: $ 8 110 

Організація: Благодійна організація “Чернігівський жіночий 
правозахисний центр”, м. Чернігів.
Керівник проекту: Лепеха Алла Григорівна.
Зміст проекту: Навчання представників органів державної влади, 
медичних та освітянських закладів, соціальних установ, громадських 
організацій особливостям роботи із засудженими до громадських видів 
покарання з метою реалізації їх права на освіту, професійну підготовку, 
працевлаштування, медичну, наркологічну, соціальну, психологічну і 
правову допомогу. Проведення тренінгів для працівників кримінально-
виконавчої інспекції та засуджених осіб. Видання методичних матеріалів 
на допомогу персоналу інспекції.
Сума: $ 8 972 
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ПІДТРИМКА І РОЗВИТОК ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК
Кількість проектів: 24

Сума: $ 155 000

Частка у загальній сумі грантів: 2,95 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Громадська організація “Кримська республіканська група 
медіації”, м. Сімферополь.
Керівник проекту: Суровська Лариса Іванівна.
Зміст проекту: Проведення літньої школи для координаторів та 
кураторів юридичних клінік України з метою обговорення напрямів 
діяльності за юридичною клінічною програмою, в її навчально-
методичній частині: форма й змістовне наповнення спецкурсів для 
юридичних клінік; наукова співпраця між юридичними клініками; 
інтерактивні методики у навчальному процесі для юридичних клінік.
Сума: $ 6 500 

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-
Могилянської Академії, м. Київ.
Керівник проекту: Матвєєва Юлія Іванівна.
Зміст проекту: Розвиток Центрально-українського тренінгового 
центру для юридичних клінік України та розробка навчальних, 
тренінгових програм для студентського корпусу юридичної клінічної 
програми. Започаткування й розвиток окремого напряму діяльності в 
галузі захисту прав пацієнтів, з наступним поширенням досвіду серед 
мережі юридичних клінік України.
Сума: $ 6 500 

Організація: Фонд “Правова просвіта”, м. Донецьк.
Керівник проекту: Удод Микола Васильович.
Зміст проекту: Розвиток Східно-українського тренінгового центру для 
викладацького корпусу юридичних клінік України, основні завданням 
якого: збір, узагальнення та уніфікація методик та напрацювань для 
викладачів юридичних клінік. Розробка і збір матеріалів для курсу 
“Методика викладання в юридичних клініках: проблеми та перспективи”.
Сума: $ 6 560 

Організація: Південноукраїнський центр молодих юристів, м. Одеса.
Керівник проекту: Пащенко Олександр Миколайович.
Зміст проекту: Проведення роботи щодо розширення видів діяльності 
міжвузівської юридичної клініки у м.Одесі, з залученням студентів та 
викладацького корпусу Економіко-правового факультету Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечнікова, Одеської національної 
юридичної академії та Одеського юридичного інституту МВС України. 
Імплементація програми юридичної клінічної освіти в навчальну 
програму даних вищих навчальних закладів. Підготовка та видання 
методичних напрацювань щодо специфіки викладання в юридичних 
клініках й використання інтерактивних методик викладання, розвиток 
інших професійних навиків у студентів-клініцистів, зокрема з галузі 
психології, медіації, риторики, тощо.
Сума: $ 6 948 

Організація: Полтавська обласна спілка молодіжних та дитячих 
громадських організацій Молодіжний парламент Полтавщини, 
м. Полтава.
Керівник проекту: Бриж Євген Іванович.
Зміст проекту: Розвиток юридичної клінки при Полтавському 
інституті економіки та права. Розробка інструментарію для проведення 
моніторингової діяльності юридичними клініками України щодо 
дотримання прав людини, розробка рекомендацій щодо співпраці 
юридичних клінік з ЗМІ для інформування громадськості щодо завдань 
та місій їх діяльності.
Сума: $ 5 433 

Організація: Благодійний фонд “Правничі ініціативи”, м. Острог.
Керівник проекту: Фурманчук Олег Ілліч.
Зміст проекту: Вироблення типової, універсальної моделі організації 
роботи юридичної клініки в Україні на базі вищих навчальних закладів 
та узагальнення й гармонізація їх наукової бази для юридичних клінік. 
Розробка і апробація тренінгових програм на базі НУ “Острозька 
академія” для студентського складу юридичних клінік України.
Сума: $ 6 370 

Організація: Молодіжна громадська організація “Європейська 
асоціація студентів права “ЄАСП-Ужгород”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Менджул Марія Василівна.
Зміст проекту: Аналіз та порівняння навчально-методичного 
забезпечення діяльності юридичних клінік України з принципами та 
вимогами “Болонського процесу”, вироблення практичних рекомендацій 
щодо їх гармонізації. Дослідження правового поля діяльності юридичних 
клінік у європейських країнах, їх місця та ролі в сфері правової допомоги 
і правової освіти населення для вироблення пропозицій щодо розвитку 
національної програми розвитку юридичних клінік.
Сума: $ 6 580 

Організація: Київський юридичний інститут МВС України, м. Київ.
Керівник проекту: Стаднік Володимир Володимирович.
Зміст проекту: Розробка та імплементація в навчальний процес курсу 
“Основи юридичної клінічної практика: робота в юридичній клініці” 
шляхом проведення попередньої апробації через серії тренінгів та 
семінарів у регіонах України. Проведення зустрічей з представниками 
Міністерства освіти та науки, Міністерства юстиції України, юридичної 
громадськості та “юридичного клінічного руху” для лобіювання 
програмних інтересів. Підготовка та видання узагальненого навчального 
посібника.
Сума: $ 5 840 
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Організація: Благодіний фонд “Центр правової освіти”, м. Миколаїв.
Керівник проекту: Дмитриченко Ігор Володимирович.
Зміст проекту: Розробка програмного забезпечення для юридичних 
клінік України з метою оптимізації процесу оформлення справ при 
наданні правової допомоги, контролю за їх станом, формування 
статистики та звітності у юридичних клініках. А також розробка й 
впровадження навчальної програми з дисципліни “Практичне право”.
Сума: $ 6 930

Організація: Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна, 
м. Харків.
Керівник проекту: Кагановська Олена Марківна.
Зміст проекту: Розвиток та вдосконалення роботи юридичної 
клініки при Харківському національному університеті ім.В.Н.Каразіна. 
Узагальнення способів та видів здійснення правової просвіти 
юридичними клініками, аналіз і вироблення пропозицій щодо 
нормативно-правового забезпечення даної діяльності.
Сума: $ 6 145 

Організація: Дніпропетровське обласне молодіжне об’єднання 
громадян “Юридична клініка “Феміда”, м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Соколенко Ольга Леонідівна.
Зміст проекту: Розвиток діяльності юридичної клініки “Феміда” 
на базі юридичного факультету Дніпропетровського національного 
університету. Розробка практичних рекомендацій щодо можливості, 
форм і видів діяльності юридичних клінік в галузі адміністративного 
судочинства. Узагальнення чинної практики, вивчення можливостей 
та потреб щодо співпраці місцевих органів влади і юридичних клінік; 
правопросвітницьких, правозахисних організацій і юридичних клінік.
Сума: $ 6 500 

Організація: ГО Правова допомога, м. Суми.
Керівник проекту: Колесник Марина Олександрівна.
Зміст проекту: Розробка й імплементація у навчальний процес 
юридичної клінічної програми вищих навчальних закладів методичних 
рекомендацій для викладачів даної програми у галузі кримінального 
судочинства. Підготовка навчально-методичного посібника 
“Особливості роботи з клієнтом, який потребує допомоги в галузі 
кримінального судочинства, у юридичній клініці” з метою окреслення 
та регламентування можливостей допомоги клієнтам юридичними 
клініками в даній галузі права. Проведення конференції для керівників, 
викладачів та студентів юридичних клінік з даної тематики.
Сума: $ 7 449 

Організація: Українська академія зовнішньої торгівлі, м. Київ.
Керівник проекту: Шевченко Анна Сергіївна.
Зміст проекту: Збір, узагальнення, розробка та впровадження 
для юридичних клінік навчально-практичної бази, що включає в 
себе інтерактивні методики навчання і методи освіти у відповідності 
з “Болонським процесом”. Створення аналітичної групи (з числа 
викладачів, юристів-практиків, інших експертів) для аналізу діяльності 
юридичних клінік з метою усунення перешкод у їх роботі та підготовки 
пропозицій до Національної програми юридиної клінічної програми, 
щодо їх подальшого розвитку. Розробка методик та навчальних 
матеріалів “Право на кожен день” для здійснення правової освіти серед 
школярів м. Києва.
Сума: $ 6 948 

Організація: Громадська організація “Молодіжний центр правничих 
досліджень”, м. Донецьк.
Керівник проекту: Петров Ярослав Арестович.
Зміст проекту: Аналіз рівня володіння, викладання та реалізації 
консультаційних навичок діючих юридичних клінік з наступним 
проведенням відеотренінгу “Основи ефективного консультування”.
Сума: $ 2 877 

Організація: Фонд сприяння розвитку української правової думки та 
пропаганди державницьких традицій “Право для України”, м. Львів.
Керівник проекту: Андрусяк Тарас Григорович.
Зміст проекту: Збір, узагальнення та апробація навчального курсу 
для консультантів-початківців юридичних клінік, видання навчально-
практичного посібника з даного аспекту діяльності.
Сума: $ 5 300 

Організація: Ліга студентів-правників Львівської комерційної академії, 
м. Львів.
Керівник проекту: Котуха Олександр Степанович.
Зміст проекту: Започаткування першого професійного періодичного 
друкованого видання — “Вісника Юридичних клінік України”. Вивчення 
й узагальнення видів і форм ведення документообігу юридичних клінік 
для підвищення рівня ефективності їх внутрішньої роботи. Розвиток 
та налагодження інормаційної діяльності всієї мережі юридичних 
клінік – Асоціації юридичних клінік України через підтримку й розвиток 
вебресурсу — “Юридичні клініки України”.
Сума: $ 10 375 

Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд міжнародного 
Соломонового університету”, м. Київ.
Керівник проекту: Ірха Юрій Богданович.
Зміст проекту: Розширення діяльності правничої клініки юридичного 
факультету Міжнародного Соломонового університету, проведення 
тренінгів, навчально-методичних занять з основ здійснення юридичної 
консультаційної діяльності юридичними клініками України. Розробка 
пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері 
надання правової допомоги незахищеним верствам населення через 
мережу юридичних клінік.
Сума: $ 6 635 

Організація: Київський національний економічний університет, м. Київ.
Керівник проекту: Опришко Віталій Федорович.
Зміст проекту: Створення у рамках юридичної клініки при 
юридичному факультеті Київського національного економічного 
університету бази для проходження переддипломної практики 
студентами магістратури. Проведення дослідницької роботи щодо 
нормативно-правового регулювання діяльності юридичних клінік в 
Україні, поширення ідеї створення юридичних клінік серед інших вищих 
навчальних закладів. Підвищення ролі й авторитету юридичних клінік 
в Україні шляхом подальшого співробітництва з редакцією газети ВРУ 
“Голос України” та іншими ЗМІ.
Сума: $ 7 000 
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Організація: Товариство Лева, м. Львів.
Керівник проекту: Добко Ігор Михайлович.
Зміст проекту: Комплексна оцінка внутрішньої та зовнішньої діяльності 
мережі юридичних клінік країни. Окреслення проблем їхнього функціонування 
в частині їх зовнішеньої та внутрішньої — управлінської й організаційної 
діяльності та надання рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.
Сума: $ 4 885 

Організація: Фонд сприяння розвитку Львівської правничої школи 
“Правничі ініціативи”, м. Львів.
Керівник проекту: Сенюта Ірина Ярославівна.
Зміст проекту: Здійснення комплексного аналізу й правового вирішення 
проблем альтернативних способів розв’язання конфліктів, зокрема 
відновного правосуддя для роботи юридичних клінік. Проведення 
конференції на тему: “Альтернативні способи вирішення конфліктів в 
Україні: проблеми становлення і розвитку та участь юридичних клінік 
в даному процесі”. Розробка навчального спецкурсу “Альтернативні 
способи вирішення конфліктів в Україні”. Підготовка довідника у 
запитаннях та відповідях та навчального посібника з даної проблематики.
Сума: $ 7 000 

Організація: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 
Міністерства освіти і науки України, м. Луганськ.
Керівник проекту: Чутчєва Ольга Генадіївна.
Зміст проекту: Налагодження роботи юридичної клініки 
Східноукраїнського національного університету ім.В.Даля, аналіз 
механізмів співпраці юридичних клінік з органами місцевої влади і 
самоврядування. Розробка та впровадження комплексу занять для 
дисципліни “Основи юридичної клінічної практики”.
Сума: $ 6 500 

Організація: Об’єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття, 
м. Ужгород.
Керівник проекту: Бачинська Анастасія Володимирівна.
Зміст проекту: Розробка, на базі юридичної клініки Об’єднаної 
Асоціації студентів-юристів Закарпаття (ОАСЮЗ)та юридичного 
факультету Ужгородського національного університету, механізмів 
проходження студентами науково-виробничої практики та навчально-
методичного забезпечення даного процесу для усіх юридичних клінік 
України. А також розробка навчально-методичного посібника та курсу 
“Основи роботи в юридичній клініці”.
Сума: $ 6 800 

Організація: Запорізький національний університет, м. Запоріжжя.
Керівник проекту: Тимченко Сергій Михайлович.
Зміст проекту: Налагодження й розширення роботи юридичної клініки при 
Запорізькому національному університеті. Розробка комплексу практичних 
занять для юридичних клінік з використанням інтерактивних методик у 
навчальних судових залах засідань, за участі суддів та юристів-практиків.
Сума: $ 6 500 

Організація: Ліга кримськотатарських юристів “Ініціум”, м. Сімферополь.
Керівник проекту: Османов Рустем Русланович.
Зміст проекту: Розбудова мережі юридичних клінік м.Сімферополя 
шляхом проведення семінарів-тренінгів для її представників. Розробка 
навчально-методичних посібників з таких аспектів діяльності юридичних 
клінік як: “Діловодство та документування в юридичній клініці”, “Аналіз 
справи та вироблення позиції у справі”, “Представництво інтересів 
клієнта в органах державної влади та місцевого самоврядування, 
підприємствах, установах і організаціях”.
Сума: $ 6 425 

ПОЗАКОНКУРСНІ ТА ІНОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Кількість проектів: 31

Сума: $ 404 932

Частка у загальній сумі грантів: 7,72 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь директора та менеджера правових програм 
МФВ у 2-му міжнародному форумі (Будапешт, Угорщина) із 
доступу до правосуддя. Ознайомлення із накопиченим досвідом 
східноєвропейських країн у наданні правової допомоги громадянам. 
Розробка пропозицій щодо змістовної частини пріоритетів програми 
МФВ “Верховенство права” у сфері забезпечення доступу громадян до 
правосуддя.
Сума: $ 1 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Ознайомлення українських експертів з досвідом 
східноєвропейських країн із забезпечення доступу громадян до 
правосуддя та розробка пропозицій щодо його імплементації в Україні.
Сума: $ 880 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Організація робочих зустрічей, на базі національних 
університетів Кракова, Варшави та Бялостоку, щодо обміну досвідом 
роботи Фундації юридичних клінік Польщі та Асоціації юридичних клінік 
України.
Сума: $ 4 239 
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Здійснення спільних заходів МФВ та ПРООН по 
напрямках співпраці з посилення інституційної спроможності Рахункової 
Палати та Секретаріату Уповноваженої ВРУ з прав людини, формування 
мережі Бюро інформування громадян.
Сума: $ 100 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Фундація 
сприяння правосуддю”, м. Київ.
Керівник проекту: Тарасова Катерина Ігорівна.
Зміст проекту: Проведення конференції у Верховній Раді України за 
участю українських та міжнародних експертів “Європейська інтеграція 
України: стратегія правових реформ”
Сума: $ 19 070 

Організація: Харківське юридичне товариство, м. Харків.
Керівник проекту: Максимов Сергій Іванович.
Зміст проекту: Участь провідних експертів з права у Всесвітньому 
конгресі з філософії права і соціальної філософії в Гранаді (Іспанія), 
проведення семінарів з метою розповсюдження засвоєного світового 
досвіду, публікації оглядів матеріалів конгресу та аналітичних статей з 
тематики конгресу.
Сума: $ 1 800 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Ознайомлення українських експертів з накопиченим 
досвідом східноєвропейських країн у наданні правової допомоги 
громадянам. Вивчення законодавчої бази та механізму правової допомоги, 
який успішно зарекомендував себе в Литві. Розробка пропозицій щодо 
надання безоплатної правової допомоги громадянам України.
Сума: $ 5 920 

Організація: Благодійна організація “Митець”, м. Київ.
Керівник проекту: Казаневський Володимир Адольфович.
Зміст проекту: Висвітлення під гострим сатиричним кутом політичних 
та соціальних проблем, пов’язаних з корупцією, шляхом проведення 
конкурсу та виставки карикатур українських художників преси, 
публікація найкращих робіт у ЗМІ. Видання каталогу, електронної версії 
каталогу виставки для безкоштовного розповсюдження.
Сума: $ 7 335 

Організація: Громадська організація “Центр сучасних інформаційних 
технологій та візуальних мистецтв”, м. Харків.
Керівник проекту: Кофман Геннадій Леонідович.
Зміст проекту: Проведення Днів документального кіно про права 
людини у 6 регіонах України: Донецьк, Суми, Харків, Івано-Франківськ, 
Львів, АР Крим. Демонстрація фільмів, презентація кінофестивалів 
з прав людини “Єдиний Світ” (Прага) та “Права людини у фільмі” 
(Варшава).
Сума: $ 14 996 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Навчальний візит українських експертів до Грузії 
для вивчення досвіду реформування системи безоплатної првової 
допомоги.
Сума: $ 2 290 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підтримка участі українських правозахисників у 
щорічних міжнародних конференціях у рамках Ради Європи та ОБСЄ.
Сума: $ 14 985 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд “Правова ініціатива”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна.
Зміст проекту: У рамках спільного проекту МФВ та Правової Ініціативи 
Інституту Відкритого Суспільства по зниженню досудових затримань та 
арештів в Україні надання безоплатної консультативної правової допомоги 
затриманим особам. Чергування адвокатів у двох райвідділах міліції м. 
Києва, збір матеріалів, необхідних для розгляду справ про затриманих осіб 
у суді та участь у засіданнях при розгляді питання про обрання запобіжного 
заходу. Зниження ризиків, що виникають при несвоєчасному доступі до 
адвоката - катувань та жорстокого поводження із затриманими особами.
Збір фактів про імплементацію Ст. 5 Європейської конвенції з прав людини 
у практику українського судочинства для методичного посібника для 
проведення навчання адвокатів.
Сума: $ 9 950 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Здійснення моніторингу судової практики щодо 
застосувань затримань та запобіжних заходів. Розробка критеріїв 
оцінки судової практики та порівняльний аналіз її динаміки за 2004 та 
2005 роки. Визначення впливу навчань суддів, які були проведені за 
підтримки МФВ, на рівень їх компетентності та прийняття рішень з 
питань затримання. Підготовка методичних рекомендацій для суддів, 
які б відповідали прийнятим міжнародних стандартам. Обговорення 
проблеми досудових затримань на круглому столі за участю 
Верховного Суду, Мінюсту, МВС, Генеральної прокуратури, Академії 
суддів, юридичної громадськості та правозахисних організацій.
Сума: $ 10 000 

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських організацій 
“Українська Гельсінська спілка з прав людини”, м. Київ.
Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович.
Зміст проекту: Підтримка інтернет-видання про права людини 
“Рупор”, що є щоденним джерелом інформації про дотримання та 
захист прав людини в Україні.
Сума: $ 14 844 

Організація: Громадська організація “Центр соціального добробуту 
“Доброчин”, м. Чернігів.
Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович.
Зміст проекту: Моніторинг стану порушень прав затриманих 
та процедури затримання. Надання безкоштовних юридичних та 
адвокатських послуг затриманим особам для захисту порушених прав. 
Доведення адвокатами справи затриманої особи до моменту винесення 
суддею запобіжного заходу. Проведення спільних семінарів для 
працівників правоохоронних органів, прокуратури, суддів та адвокатів 
для запобігання порушень прав людини при затриманні, забезпечення 
змагальності процесу при дачі санкції судом на арешт, застосування 
альтернативних запобіжних заходів. Видання збірника задокументованих 
“справ” для поширення серед слідчих, суддів, адвокатів.
Сума: $ 12 650 
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Організація: Всеукраїнський благодійний фонд “Правова ініціатива”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна.
Зміст проекту: Узагальнення практики захисту прав затриманих осіб 
(на базі започаткованої практики чергувань адвокатів у райвідділах міліції 
та надання правової допомоги затриманим особам). Підготовка статей 
про накопичений досвід захисту прав затриманих, існуючі проблеми, 
шляхи їх законодавчого та практичного вирішення. Публікація низки 
статей в юридичних виданнях. Підготовка радіопередач на першому 
каналі радіо та каналі “Промінь”, тематичної телепередачі у рубриці 
“Людина і закон” Першого національного телеканалу. Проведення 
круглого столу за участю суддів, слідчих, адвокатів та журналістів про 
потреби, проблеми та досвід роботи по захисту прав затриманих осіб.
Сума: $ 7 780 

Організація: Видавництво “Атіка”, ТОВ, м. Київ.
Керівник проекту: Гайдук Ніна Михайлівна.
Зміст проекту: Переклад, видання та ознайомлення широкого 
кола працівників правоохоронних органів та громадськості України 
із призначенням та завданнями поліції у пост-комуністичних країнах, 
досвідом трансформації міліції у поліцію у східноєвропейських країнах 
та її орієнтацію на захист прав і свобод громадян.
Сума: $ 6 627 

Організація: Громадська організація “За професійну допомогу”, 
м. Комсомольськ.
Керівник проекту: Свириденко Ольга Сергіївна.
Зміст проекту: Проведення літнього табору з прав людини для 
студентів юридичних факультетів ВНЗ Республіки Білорусь. Захід 
відбувся в Україні через неможливість його проведення у Білорусі.
Сума: $ 12 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Спілка 
третейських суддів України”, м. Київ.
Керівник проекту: Пшеничнюк Дмитро Владиславович.
Зміст проекту: Проведення Першого Всеукраїнського З’їзду 
третейських суддів, на якому було затверджено його Регламент, 
прийняття рішення про утворення Третейської палати України, 
затвердження Положення “Про Третейську палату України”.
Сума: $ 5 690 

Організація: Фундація “Відкрите суспільство”, м. Київ.
Керівник проекту: Шевченко Леся Тарасівна.
Зміст проекту: Забезпечення справедливого й повноцінного доступу 
до правосуддя потерпілої - Мирослави Гонгадзе у справі про вбивство 
Георгія Гонгадзе як на етапі ознайомлення із матеріалами судової справи, 
так і розгляду справи у національних та міжнародних судових інстанціях.
Сума: $ 11 260 

Організація: Громадська організація “Інформаційний ресурсний 
центр “Корені трави”, м. Київ.
Керівник проекту: Ігнатов Андрій Михайлович.
Зміст проекту: Організація юридичного захисту учасників ініціативи 
“Третій шлях”, надання правової допомоги авторам інтернет-ресурсу, 
відновлення роботи сервера.
Сума: $ 12 350 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь двох експертів України у міжнародній 
конференції з проблеми реформування поліції у пост-комуністичних 
країнах, її підзвітності суспільству та здійсненню громадського 
контролю за її діяльністю (Тбілісі, 5-9 жовтня 2005 року). Конференція 
організована Інститутом Відкритого Суспільства (Нью Йорк) та 
Фундацією відкритого суспільства (Грузія).
Сума: $ 880 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь представників Міністерства юстиції, 
громадських правозахисних організацій та об”єднань адвокатів 
України у міжнародній конференції “Роль захисника у гарантуванні 
справедливого суду” (Тбілісі, Грузія)
Сума: $ 3 320 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Фундація 
сприяння правосуддю”, м. Київ.
Керівник проекту: Тарасова Катерина Ігорівна.
Зміст проекту: Проведення Всеукраїнського форуму організацій, 
які надають безкоштовну правову допомогу з метою виявлення та 
обговорення реальних проблем функціонування сфери надання 
безоплатної правової допомоги в Україні, а також вироблення стратегії 
співпраці організацій на найближчі роки та створення загального 
координаційного центру діяльності громадських приймалень України.
Сума: $ 12 095 

Організація: Вінницька правозахисна група, м. Вінниця.
Керівник проекту: Гройсман Дмитро Леонідович.
Зміст проекту: Соціальна та психологічна реабілітація жертв 
застосування катувань та членів їх сімей у Шаргородському районі 
Вінницької області.
Сума: $ 1 063 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Залучення громадських експертів до вироблення 
пропозицій щодо здійснення судово-правової реформи. Проведення 
широкого громадського обговорення ініціатив, які пропонує 
Національна Комісія зі зміцнення демократії та утвердження 
верховенства права.
Сума: $ 9 698 

Організація: Громадська організація “Центр соціального добробуту 
“Доброчин”, м. Чернігів.
Керівник проекту: Дрозд Наталія Олександрівна.
Зміст проекту: Створення Дорадчого комітету при УМВС України 
в Чернігівській області, метою якого є підвищення рівня прозорості 
діяльності представників правоохоронних органів та підзвітності 
місцевій громаді. Проведення моніторингу в 3-х районах області, 
опитування громадян для виявлення рівня довіри населення до 
правоохоронних органів з наступним обговоренням та широким 
оприлюденням в ЗМІ результатів моніторингу та опитувань громадян, 
організація семінарів для працівників правоохоронних органів області.
Сума: $ 3 894 
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Організація: Інститут економіко-соціальних проблем “Республіка”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Чемерис Володимир Володимирович.
Зміст проекту: Створення Громадської ради МВС України з метою 
моніторингу та оперативного реагування на факти порушень прав 
людини з боку працівників міліції під час виборчого процесу; аналіз та 
розробка рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових 
актів МВС України, що регламентують дії працівників міліції під час 
проведення громадянами мирних зібрань.
Сума: $ 14 316 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Надання юридичним клінікам офіційного статусу 
на загальнодержавному рівні як навчально-практичних центрів, що 
забезпечують та вдосконалюють навчально-практичний аспект у 
роботі ВНЗ, а також здійснюють правопросвітницьку діяльність у 
загальнодержавній системі правової просвіти та правової допомоги 
громадянам. Даний проект започатковує повноцінний діалог з 
Міністерством освіти, Міністерство юстиції України й Вищими 
навчальними закладами щодо імплементації діяльності юридичних 
клінік у навчально-практичний процес підготовки юристів, та з 
державними органами і установами про можливість та умови залучення 
потенціалу юридичних клінік в правопросвітній діяльності на загально-
державному рівні.
Сума: $ 25 000 

Організація: Міжнародний фонд “Центр суддівських студій”, м. Київ.
Керівник проекту: Верещінська Наталія Олексіївна.
Зміст проекту: Аналіз змін у судовій практиці щодо застосування 
запобіжних заходів у вигляді взяття під варту, якості надання 
адвокатами правової допомоги затриманим особам, підготовка 
методичних рекомендацій для суддів по удосконаленню цієї практики 
у відповідності з міжнародними стандартами захисту прав людини, 
проведення круглого столу по обговоренню проблем застосування 
запобіжних заходів за участю Верховного Суду України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної 
прокуратури, об’єднань адвокатів, правозахисних організацій.
Сума: $ 6 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення досліджень по визначенні основних 
проблем при наданні безоплатної правової допомоги в Україні, у 
першу чергу в кримінальних справах. Вивчення та аналіз досвіду 
реформування системи правової допомоги в інших країнах. Розробка 
концепції реформування системи надання безоплатної правової 
допомоги в Україні та пітримка пілотних центрів по наданні безоплатної 
правової допомоги.
Сума: $ 53 000 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Кількість проектів: 52

Сума: $ 435 894

Частка у загальній сумі грантів: 8,31 %

Мета програми — підтримка реалізації принципів свободи слова і висловлювань, становлення і розвитку незалежних професійних ЗМІ в 
Україні. Кожного року програма докладає зусиль до досягнення зазначеної мети шляхом підтримки ініціатив громадськості, котрі, залежно від 
контексту, відповідають визначеним стратегічним пріоритетам.

У 2005 році пріоритетами програми були визначені:

• Підтримка становлення в Україні системи та стандартів Суспільного мовлення, а також процесу роздержавлення ЗМІ; 

• Сприяння реформуванню законодавчого поля діяльності ЗМІ та журналістів;  

• Моніторинг виконання законодавства у сфері ЗМІ та свободи висловлювань; 

• Сприяння розвитку системи саморегуляції у середовищі мас-медіа.

Головний пріоритет діяльності програми 2005 року — сприяння становленню в Україні системи Суспільного мовлення. В межах цього напрямку 
програми “ЗМІ”, а також засобами спільної ініціативи з Інтерньюз-Нетворк “Відкритий фонд для ЗМІ України”, МФВ підтримав створення 
та діяльність Коаліції громадських організацій „Суспільне мовлення”. Зокрема, профінансовано діяльність шести робочих груп Коаліції, 
проведення кількох публічних заходів, найбільш важливий з яких — громадські слухання з питань суспільного мовлення, що відбулися 1 квітня 
2005 року. 13 квітня за участі Фонду було проведено парламентські слухання з питань створення суспільного мовлення в Україні.

Таким чином, основну увагу програма надавала публічній кампанії щодо створення суспільного мовлення та реформування державних медіа. 
Так, МФВ оголосив конкурс щодо започаткування та підтримки такої кампанії. Додатково було оголошено і тендер на створення тренінгового 
центру/курсу для менеджерів державних та комунальних медіа. Як наслідок, нині реалізуються загальнонаціональний та кілька регіональних 
проектів, основним завданням яких є привернення уваги широкої громадськості та професійних кіл до потреб реформування державного та 
комунального медіа-секторів. 

Вагомі здобутки цих зусиль — підготовка значної кількості обговорених у фахових колах пропозицій щодо законодавчого врегулювання питань 
створення та функціонування суспільного мовлення в Україні; підготовка та підписання на Національній телекомпанії України засад редакційної 
політики каналу; винесення проблеми реформування державних та комунальних медіа на чільні позиції порядку денного в державі.

На жаль, реалізація ініціатив з реформування державного та комунального медіа-сектору та, зокрема, побудови системи Суспільного мовлення 
значною мірою гальмувалася через брак визначеності загальної державної політики у цій сфері, а також через неготовність учасників процесу 
до вирішення складних соціальних та інших питань. Подоланню цих факторів програма планує надати значної уваги 2006 року через кампанії 
громадського лобіювання, роз’яснення та обговорення потреб, шляхів та переваг відповідних змін, зокрема, за участі закордонних експертів 
та представників авторитетних міжнародних організацій. Надалі планується продовжувати експертну підтримку процесу роздержавлення 
українських медіа та створення Суспільного мовлення.

Партнери програми у цьому напрямі діяльності є профільний Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, Національна 
рада України з питань телебачення і радіомовлення, авторитетні міжнародні організації, зокрема Інтерньюз-Нетворк, Європейська мовна 
спілка, “Артикль 19” та вітчизняні НУО, що працюють у сфері забезпечення свободи слова та ЗМІ, а також самі медіа та журналісти.
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ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 2  $ 9 816

Волинська обл. 1 $ 6 000

Дніпропетровська обл. 1 $ 8 000

Донецька обл. 1 $ 8 564

Житомирська обл. 1 $ 7 000

Запорізька обл. 3 $ 16 409

Івано-Франківська обл. 1 $ 7 000

Луганська обл. 3 $ 14 644

Львівська обл. 5 $ 33 126

м. Київ 3 $ 31 270

Сумська обл. 1 $ 2 000

Чернівецька обл. 3 $ 30 220

Чернігівська обл. 3 $ 30 000

Всеукраїнські проекти 24 $ 231 845

Разом: 52 $ 435 894
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СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ ГРОМАДСЬКОГО МОВЛЕННЯ ТА 
РОЗДЕРЖАВЛЕННЮ ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗМІ

Кількість проектів: 12

Сума: $ 100 043

Частка у загальній сумі грантів: 1,91 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Створення та підтримка роботи низки робочих 
груп із залученням відомих екпертів та представників громадськості 
до опрацювання найбільш проблемних питань створення системи 
громадського мовлення з метою вироблення Концепції створення 
системи Суспільного мовлення в Україні.
Сума: $ 7 990 

Організація: Громадська організація “Телекритика”, м. Київ.
Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна.
Зміст проекту: Забезпечення медіа-супроводу діяльності Коаліції 
“Суспільне мовлення”, підтримка окремої рубрики на веб-сторінці 
“Телекритики”, присвяченої відповідній проблематиці, а також 
забезпечення функціонування робочої групи з питань розробки 
принципів редакційної політики суспільного мовлення.
Сума: $ 10 360 

Організація: Громадська організація “Фонд медіа ініціатив”, м. Київ.
Керівник проекту: Вибрановський Роман Богданович.
Зміст проекту: Оголошення та проведення відкритого конкурсу 
публіцистичних програм для суспільного мовника на базі Національної 
Телекомпанї України.
Сума: $ 8 500 

Організація: Громадська організація “Фонд медіа ініціатив”, м. Київ.
Керівник проекту: Вибрановський Роман Богданович.
Зміст проекту: Створення спеціального веб-порталу, який 
інформуватиме громадськість про процеси створення суспільного 
мовлення в Україні - від новин та програмної політики до законодавчих 
ініціатив та огляду закордонного досвіду створення суспільного 
мовлення.
Сума: $ 13 000 

Організація: Асоціація професійних журналістів та рекламістів, 
м. Житомир.
Керівник проекту: Новожилова Ірина Михайлівна.
Зміст проекту: Обговорення реформування комунальних газет 
Житомирської області за безпосередньої участі редакційних колективів, 
громадських та професійних об’єднань ЗМІ, місцевих органів 
державної влади та депутатів місцевих рад на круглих столах та з 
подальшим висвітленням цих проблем у газетах, радіо, телебаченні.
Сума: $ 7 000 

Організація: Львівська міська громадська організація “Львівський 
інститут іміджмейкерства та реклами”, м. Львів.
Керівник проекту: Ничка Юрій Вадимович.
Зміст проекту: Розробка вичерпної, юридично і практично 
обгрунтованої стратегії реформування державного та комунального 
медіа-сектору на місцевому рівні в напрямку зміцнення і гарантування 
професійної незалежності ЗМІ Львова на засадах редакційної та 
інституційної автономії. Сприяння їх поступовому переходу від 
бюджетного фінансування та дотування до самоокупності, убезпечення 
від ризику політичного втручання, цензури, контролю, стимулювання їх 
до створення повноцінних і якісних медіапродуктів, шляхом проведення 
широкомаштабного експертного дослідження та публічної кампанії.
Сума: $ 7 552 

Організація: “Чернігівський медіа-клуб” громадська організація, 
м.Чернігів.
Керівник проекту: Потапенко Сергій Васильович.
Зміст проекту: Cтворення агенції сприяння реформуванню 
комунальних ЗМІ у Чернігівській області на базі “Чернігівського медіа-
клубу”. Налагодження співпраці засновників та видавців комунальних 
ЗМІ з експертами та фахівцями медіа-ринку. Розробка та видання 
друкованих рекомендацій щодо реформування районних ЗМІ.
Сума: $ 5 000 

Організація: Луганська обласна фундація “Регіон і Громада”, 
м. Луганськ.
Керівник проекту: Датченко Наталія Анатоліївна.
Зміст проекту: Проведення громадських слухань та серії круглих 
столів з метою вивчення думки громади Луганська щодо необхідності 
реформування в галузі держаних та комунальних ЗМІ. Започаткування 
рубрики “Реформування ЗМІ очима громади” у регіональній пресі 
(газети “Луганчани”, “Новий ракурс”).
Сума: $ 5 045 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Створення вичерпної та такої, що містить актуальні та 
об’єктивні відомості бази даних державних та комунальних друкованих 
ЗМІ України.
Сума: $ 3 360 
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Організація: Сімферопольська міська ГО “Регіональне ресурсне 
агентство “Крим-перспектива”, м. Сімферополь.
Керівник проекту: Шамков Юрій Михайлович.
Зміст проекту: Проведення аналізу сучасного медіа ринку півострова 
Крим задля розробки концепції роботи громадського радіо в АР Крим 
та обгрунтування можливостей для його започаткування.
Сума: $ 2 816 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення спільно з Комітетом Верховної Ради 
України з питань свободи слова та інформації круглого столу 
“Перспективи створення суспільного мовлення в Україні”.
Сума: $ 3 920 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія української 
преси”, м. Київ.
Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.
Зміст проекту: Проведення чотирьох семінарів для керівних 
працівників державних і комунальних газет Хмельницька, Запоріжжя, 
Херсону та Черкас з метою підвищення фахового рівня керівництва 
державних та комунальних ЗМІ. Організація круглого столу у Києві 
за участю медіа-експертів, представників влади, журналістських 
професійних об’єднань та регіональної преси. Видання та 
розповсюдження у редакціях буклетів, що міститимуть ефективний 
інструментарій та корисні поради з медіа-менеджменту.
Сума: $ 25 500 

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ МЕДІА-ЗАКОНОДАВСТВА ТА 
СТАНДАРТІВ СВОБОДИ СЛОВА

Кількість проектів: 3

Сума: $ 24 579

Частка у загальній сумі грантів: 0,47 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія української 
преси”, м. Київ.
Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович.
Зміст проекту: Підготовка та друк книжки-посібника “Твій вибір”, в 
якому узагальнено український досвід професійного висвітлення виборів 
шляхом видання спеціального додатку до регіональних газет “Твій вибір” 
як інструменту зменшення впливу політтехнологій та адміністративного 
ресурсу.
Сума: $ 2 040 

Організація: Фундація “Відкрите суспільство”, м. Київ.
Керівник проекту: Шевченко Леся Тарасівна.
Зміст проекту: Випуск і розповсюдження шляхом електронної 
розсилки щоденного інформаційного продукту про хід президентських 
виборів 2004 року “УНІАН-Вибори 2004”.
Сума: $ 7 539 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія української 
преси”, м. Київ.
Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.
Зміст проекту: Моніторинг провідних українських телеканалів 
методом контент-аналізу новинних телепрограм. Покращення доступу 
громадян до інформації, що поширюється українськими мас-медіа та 
сприяння збалансованому висвітленню політичних новин українськими 
телеканалами, створення аналітичної інформації про рівень цензури в 
Україні тощо.
Сума: $ 15 000 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
У МЕДІА-СЕРЕДОВИЩІ

Кількість проектів: 4

Сума: $ 24 869

Частка у загальній сумі грантів: 0,47 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Громадська організація “Інформаційний прес-центр”, 
м. Сімферополь.
Керівник проекту: Соболєва Віра Михайлівна.
Зміст проекту: Підтримка інформаційного та тренінгового центру 
для працівників ЗМІ Півдня і Сходу України, студентів факультетів 
журналістики задля сприяння розвитку незалежних та професійних ЗМІ.
Сума: $ 7 000 

Організація: Громадська організація “Телекритика”, м. Київ.
Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна.
Зміст проекту: Забезпечення діяльності щотижневої 10-хвилинної 
радіопрограми “Телекритика” в радіоефірі” на хвилях FM-радіостанції 
“Ера”.
Сума: $ 3 000 

Організація: Київська незалежна медіа-профспілка України, м. Київ.
Керівник проекту: Хорошилов Кирило Володимирович.
Зміст проекту: Розбудова і посилення незалежного профспілкового 
руху у середовищі журналістів Києва, забезпечення трудових та 
професійних прав журналістів з подальшим перенесенням досвіду на 
інші регіони країни.
Сума: $ 13 850 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Зустріч представників медіа-профспілкових рухів 
у Києві, обмін інформацією про актуальні потреби та проблеми 
професійного медіа-середовища безпосередньо з вуст журналістів 
різних регіонів держави; обговорення шляхів підтримки незалежних 
медіа-профспілок України та напрямків співпраці програми ЗМІ з ними.
Сума: $ 1 019 
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СПРИЯННЯ РЕФОРМУВАННЮ, ДОТРИМАННЮ ТА ВИКОНАННЮ 
ЗАКОНОДАВСТВА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Кількість проектів: 5

Сума: $ 70 666

Частка у загальній сумі грантів: 1,34 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підтримка діяльності Громадської ради з питань 
свободи слова та інформації як механізму консолідованого впливу 
громадськості на розробку та прийняття рішень Комітетом Верховної 
ради України з питань свободи слова та інформації. Сприяння 
у здійсненні фахового юридичного аналізу проектів законів, що 
знаходяться на розгляді Комітету; розробці нових проектів законів для 
покращення стану забезпечення реалізації принципів свободи слова, 
доступу до інформації, загального реформування українського медіа 
законодавства; супроводження проектів законів під час їх проходження 
у Верховній Раді.
Сума: $ 29 406 

Організація: Київська незалежна медіа-профспілка України, м. Київ.
Керівник проекту: Гузь Сергій Іванович.
Зміст проекту: Підготовка та проведення 4-5 березня 2005 року 
“Національної конференції з проблем реформування ЗМІ в Україні”.
Сума: $ 6 000 

Організація: Громадська організація “Східноєвропейський інститут 
проблем медіа”, м. Київ.
Керівник проекту: Большакова Ольга Юріївна.
Зміст проекту: Створення унікального універсального посібника з 
питань участі електронних ЗМІ у виборчих кампаніях, який міститиме 
повну інформацію про права та обов’язки ЗМІ як учасників виборчого 
процесу, про регулювання відносин між ЗМІ та органами державної 
влади, що регулюють їх діяльність під час виборів. Поширення 
посібника серед фахівців, залучених до процесу використання 
електронних ЗМІ як учасників виборчого процесу.
Сума: $ 14 960 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Cтворення постійно діючої Громадської ради при 
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення 
з метою розробки Концепції розвитку телерадіоінформаційного 
простору України, ефективнішого контролю дотримання теле- та 
радіоорганізаціями вимог законодавства та прав споживачів 
інформаційних послуг.
Сума: $ 14 960 

Організація: Громадська організація “Східноєвропейський інститут 
проблем медіа”, м. Київ.
Керівник проекту: Большакова Ольга Юріївна.
Зміст проекту: Проведення науково-практичної конференції 
“Проблеми діяльності ЗМІ під час виборів народних депутатів” з метою 
вироблення принципів взаємодії Центральної виборчої комісії України, 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
політичних партій (блоків) - суб’єктів виборчого процесу та засобів 
масової інформації під час виборів народних депутатів у 2006 році.
Сума: $ 5 340
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ВІДКРИТИЙ ФОНД ДЛЯ ЗМІ • УКРАЇНА
Кількість проектів: 28

Сума: $ 205 737

Частка у загальній сумі грантів: 3,92 %

Відкритий Фонд для ЗМІ України є спільною ініціативою Інтерньюз-Нетворк та Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ). Міжнародний фонд 
“Відродження” виступає в ролі організації, що здійснює прийом та обробку проектів, а також забезпечує їх розгляд.

Відкритий Фонд для ЗМІ України – це конкурсна програма грантів, мета якої: 1) сприяти реформуванню, дотриманню та виконанню 
законодавства в інформаційній сфері; 2) підвищити відповідальність та підзвітність органів влади шляхом підтримки проектів з підготовки та 
поширення інформаційних продуктів. 

Оцінювання проектів здійснюється незалежними експертами. Остаточне рішення прийматиметься Спільною групою управління Відкритим 
Фондом для ЗМІ, яка складається з представників МФВ та Інтерньюз-Нетворк.

У 2005 році за програмою “Відкритий фонд для ЗМІ України” було підтримано 19 проектів за конкурсами “Підготовка та поширення 
інформаційних продуктів з метою підвищення відповідальності й підзвітності органів влади», “Сприяння реформуванню, дотриманню та 
виконанню законодавства в інформаційній сфері” та “Інформаційні обмініи між регіонами України”.  
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СПРИЯННЯ РЕФОРМУВАННЮ, ДОТРИМАННЮ ТА ВИКОНАННЮ 
ЗАКОНОДАВСТВА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Кількість проектів: 6

Сума: $ 40 588

Частка у загальній сумі грантів: 0,77 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Волинська обласна громадська організація “Волинський 
прес-клуб”, м. Луцьк.
Керівник проекту: Куліш Ольга Володимирівна.
Зміст проекту: Проведення семінару для керівників ЗМІ Волині, 
затвердження проекту Редакційних принципів роботи інформаційних 
служб Волині і видання окремою брошурою цього документа; 
проведення тренінгів зі стандартів подачі інформації в друкованих ЗМІ 
та на телебаченні і радіо.
Сума: $ 6 000 

Організація: Асоціація медіа-юристів Львівщини, м. Львів.
Керівник проекту: Зубач Любомир Львович.
Зміст проекту: Підготовка та видання брошур, присвячених питанням 
захисту прав журналістів у сфері інформаційних та трудових відносин 
та ін.; надання практичної юридичної допомоги; видання аналітичного 
збірника “Узагальнення судової практики в справах про захист честі та 
гідності: судові рішення, правові позиції медіа-юристів, порівняльний 
аналіз з рішенням Європейського суду з прав людини”; консультування 
журналістів у режимі “питання-відповідь” за допомогою сайту Асоціації 
медіа-юристів.
Сума: $ 8 000 

Організація: Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, 
м. Сімферополь.
Керівник проекту: Притула Володимир Євгенович.
Зміст проекту: Проведення моніторингу дотримання та виконання 
законодавства в галузі ЗМІ, моніторингу порушень права на свободу 
слова та інформації; широке оприлюднення результатів таких 
моніторингів і надання журналістам кваліфікованої юридичної та 
інформаційної допомоги.
Сума: $ 7 420

Організація: Центр політологічних досліджень, м. Донецьк.
Керівник проекту: Федорчук Станіслав Сергійович.
Зміст проекту: Створення механізму громадського контролю за 
діяльністю донецьких регіональних ЗМІ на основі систематичного 
моніторингу муніципальних та районих ЗМІ.
Сума: $ 8 564 

Організація: ГО “Вільний вибір Луганщини”, м. Луганськ.
Керівник проекту: Іванов Дмитро Володимирович.
Зміст проекту: Проведення навчального семінару в 3-х містах 
Луганської області (Луганськ, Сєвєродонецьк, Алчевськ); видання 
брошури в допомогу журналістові для реалізації свої прав при 
здійсненні законної професійної діяльності в період виборів 2006 року; 
відкриття розділу на веб-сайті громадської організації “Вільнй вибір 
Луганщини”.
Сума: $ 2 604 

Організація: Дніпропетровське обласне громадське об’єднання по 
захисту прав людини “Адвокат”, м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Торопчина-Агалакова Світлана Олександрівна.
Зміст проекту: Надання безкоштовної кваліфікованої правової 
допомоги дніпропетровським ЗМІ і журналістам.
Сума: $ 8 000 



84

ПІДГОТОВКА ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПРОДУКТІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й ПІДЗВІТНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Кількість проектів: 13

Сума: $ 120 142

Частка у загальній сумі грантів: 2,29 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Громадська організація “Товариство незалежних 
журналістів”, м. Київ.
Керівник проекту: Мазніченко Сергій Віталійович.
Зміст проекту: Підтримка аналізу прозорості, ефективності та 
законності нормативних актів місцевих органів влади, що регулюють 
порядок виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво, а також практику вирішення цих питань у різних регіонах 
України шляхом публікації на сторінках газети “Правда України” серії 
журналістських матеріалів на означену тему.
Сума: $ 5 080 

Організація: АТЗТ “Телеком-Сервіс”, м. Шостка.
Керівник проекту: Ладинський Сергій Євгенович.
Зміст проекту: Створення інтерактивної інформаційно-аналітичної 
соціально спрямованої програми “У фокусі проблеми” для підвищення 
відповідальності й підзвітності органів влади, депутатського корпусу та 
формування громадянської активності мешканців міста і району.
Сума: $ 2 000 

Організація: ПІІФ ТОВ “Телерадіокомпанія “НБМ”, м. Київ.
Керівник проекту: Чепак Дарія Олександрівна.
Зміст проекту: Підтримка створення щотижневої 26-хвилинної програми-
журналістського розслідування, присвячену ключовим проблемам країни.
Сума: $ 21 600 

Організація: Громадська організація “Фундація “Захист Прав Дітей”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Павлова Євгенія Борисівна.
Зміст проекту: Підготовка відеосюжетів про права дитини в різних 
регіонах; проведення телемосту з прямою трансляцією на 1 каналі УТ.
Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Центр перспективних 
інформаційних технологій”, м. Київ.
Керівник проекту: Березенко Богдан Олексійович.
Зміст проекту: Створення радіопередачі “Доступна влада” про 
сучасний стан та перспективи доступу громадян до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, організація громадського 
контролю за їх діяльністю.
Сума: $ 10 000 

Організація: Громадський центр “Ділові ініціативи”, м. Івано-
Франківськ.
Керівник проекту: Васильчук Любов Василівна.
Зміст проекту: Надання інформації з питань підприємницької 
діяльності через функціонування інформаційної служби “Гаряча лінія”; 
проведення теле- та радіомосту “Захід-Схід”.
Сума: $ 7 000 

Організація: ТОВ “Редакція-МВ”, м. Мелітополь.
Керівник проекту: Кузнецова Альбіна Валентинівна.
Зміст проекту: Створення газетного додатку під назвою “Місцевий 
бюджет - це наші кошти”, проведення щомісячних прес-конференцій, 
“круглих столів” з представниками влади, громадськості та ЗМІ щодо 
актуальних питань формування та витрат місцевого бюджету.
Сума: $ 3 630 

Організація: Суб’єкт підприємницької діяльності Онисько Наталія 
Борисівна, м. Львів.
Керівник проекту: Онисько Олег Ярославович.
Зміст проекту: Виготовлення і безкоштовне поширення інфографіки 
на політико-економічну та виборчу тематику серед друкованих ЗМІ.
Сума: $ 5 866 

Організація: ТОВ “Редакція газети “Молодий буковинець”, м. Чернівці.
Керівник проекту: Гринюк Василь Михайлович.
Зміст проекту: Видання додатку до газети “Місто в об’єктиві”; 
проведення на базі редакції 6 телефонних ліній для читачів з 
представниками міської влади; проведення соціологічного дослідження та 
опитування читачів щодо міських проблем; проведення журналістського 
розслідування на тему надання комунальних послуг; проведення 
репортерських рейдів містом для виявлення комунальних проблем.
Сума: $ 7 191 

Організація: Професійна спілка працівників мас-медіа м. Чернігова, 
м. Чернігів.
Керівник проекту: Головатенко Олег Васильович.
Зміст проекту: Створення Інтернет-мережі районних друкованих ЗМІ 
Черніговської області.
Сума: $ 10 000 
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Організація: Запорізьке обласне громадське об’єднання 
“Демократичні ініціативи – 2002”, м. Запоріжжя.
Керівник проекту: Бахтіна Інна Віталіївна.
Зміст проекту: Створення циклу радіо- та телепередач із залученням 
представників влади, звітуючими про свою діяльність та стан 
захворювання на наркоманію, поширення епідемії ВІЛ/СНІДу у регіоні.
Сума: $ 6 746 

Організація: Приватне підприємство “Телерадіокомпанія “Дар”, 
м. Чернігів.
Керівник проекту: Капустян Ольга Іванівна.
Зміст проекту: Започаткування телерадіокомпанією “ДАР” 
довгострокового щотижневого проекту “БУМЕРАНГ” - відверту розмову 
в студії у прямому ефірі з найактуальніших питань.
Сума: $ 15 000 

ІНФОРМАЦІЙНІ ОБМІНИ МІЖ РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
Кількість проектів: 5

Сума: $ 30 602

Частка у загальній сумі грантів: 0,58 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Агенство регіонального розвитку Луганської області, 
м. Луганськ.
Керівник проекту: Соколенко Василь Михайлович.
Зміст проекту: Підтримка журналістських обмінів між редакціями 
газет: “Новий Ракурс” (м. Луганськ), “Крымская газета” (м. Ялта) та 
“Високий замок” (м. Львів).
Сума: $ 6 995 

Організація: ТОВ “Інформаційний центр “Незалежність”, м. Львів.
Керівник проекту: Сівак Соломія Іванівна.
Зміст проекту: Організація та трансляція в ефірі публічних дискусій 
з найактуальніших соціально-політичних та економічних питань, а 
також сюжетні матеріали, які зближують регіони України. Приорітетні 
теми: Схід-Захід та геополітичні вектори зовнішньої політики 
України. Трансляція у прямому ефірі радіо «Незалежність» з 14.15 
до 15.00 на УКХ 106,7 М/Гц, і проводове мовлення (УР-1) та мережа 
Internet, відповідно в той же час в ефірі “Радіо-Три” м.Запоріжжя на 
проводовому мовленні УР-1.
Сума: $ 4 967 

Організація: Кореспондентський пункт ТРК “НБМ” в місті Чернівці та 
Чернівецькій області “НБМ-Чернівці”, м. Чернівці.
Керівник проекту: Сандул Олена Володимирівна.
Зміст проекту: Створення циклу телевізійних інформаційно-
публіцистичних сюжетів новин та телефільму для чесного висвітлення 
життя різних регіонів і профілактики рецидиву негативних явищ 
минулих президентських виборів.
Сума: $ 7 000 

Організація: ТОВ “Редакція-МВ”, м. Мелітополь.
Керівник проекту: Кумок Михайло Володимирович.
Зміст проекту: Обмін інформацією та професійним досвідом 
між регіональними ЗМІ через журналістські обміни: ТОВ “Редакція 
МВ”, ТОВ “Редакція газети “Молодий буковинець”, м. Чернівці, ТОВ 
“Видавничий дім ОГО”, м. Рівне (газета “Рівненська газета”), ТОВ 
“Торговий дім “Петро і Павел”, м. Суми (газета “Данкор”).
Сума: $ 6 033 

Організація: Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг 
“Меридіан”, м. Львів.
Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович.
Зміст проекту: Подолання інформаційного вакууму між західними 
і східними регіонами України та налагодження інформаційної 
співпраці між як журналістами, так регіональними редакціями видань, 
радіостанцій, телекомпаній та інформаційних агенств.
Сума: $ 5 607

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Телерадіокомпанія А.С.С.”, м. Чернівці.
Керівник проекту: Сандул Олена Володимирівна.
Зміст проекту: Створення у Чернівецькій області циклу телевізійних 
інформаційно-публіцистичних сюжетів для новин про реалії життя 
Східного, Південного та Центрального регіонів України для трансляції 
на “5 телеканалі”.
Сума: $ 16 029
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РІЗНЕ
Кількість проектів: 4

Сума: $ 24 405

Частка у загальній сумі грантів: 0,46 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Приватне підприємство “Продюсерський центр “PRIME 
TIME”, м. Київ.
Керівник проекту: Кукін Михайло Станіславович.
Зміст проекту: Адаптація та поширення документального фільму 
“Український вибір”:( доопрацювання сценарію; комп’ютерний монтаж 
та перетитрування фільму; переклад та переозвучення; тиражування 
фільму на касети та диски), присвяченого подіям Помаранчевої 
революції 2004 року.
Сума: $ 10 000 

Організація: Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза”, м. Львів.
Керівник проекту: Кривенко Марія Євстахіївна.
Зміст проекту: Упорядкування культурної спадщини журналіста 
Олександра Кривенка та друк видання “Романтизм, романтика, 
романтичність (матеріали О. Кривенка у газетах “Пост-Поступ” та 
“Поступ”, спогади друзів юності)”.
Сума: $ 7 000 

Організація: Фундація “Відкрите суспільство”, м. Київ.
Керівник проекту: Шевченко Леся Тарасівна.
Зміст проекту: Тимчасовий - з 29.11.2004 по 15.12.2004 - відкритий 
доступ до всіх політичних і соціальних новин Інформаційної Агенції 
УНІАН трьома мовами (українська, російська, англійська) через сайт 
www.unian.net
Сума: $ 5 040 
 
Організація: Благодійна організація “Митець”, м. Київ.
Керівник проекту: Казаневський Володимир Адольфович.
Зміст проекту: Видання каталогу карикатур “Вільний вибір очима 
карикатуристів”, які з’являлися восени та взимку 2004 року і щойно 
намальованими експонувалися спочатку на вулицях Києва, Харкова, а 
потім в інших містах України.
Сума: $ 2 365 



СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА 
АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Кількість проектів: 48

Сума: $ 295 480

Частка у загальній сумі грантів: 5,63 %

Мета і пріоритети програми: 

• посилення ролі академічних публікацій у вирішенні наріжних питань порядку денного українського суспільства;

• видання українською мовою (уперше) найважливіших праць сучасних і класичних зарубіжних авторів із європейської інтеграції, 
верховенства права, розвитку демократії, зміцнення громадянського суспільства, актуальних суспільно-гуманітарних дискусій;

• видання українською мовою (уперше) найновіших і найрезонансніших художніх, науково-популярних і дитячих книжок світу в 
перекладах українською мовою; 

• розвиток потужної, різноманітної і незалежної видавничої справи; 

• розвиток школи академічного перекладу;  

• розвиток відкритого доступу до результатів наукових досліджень.

Напрями діяльності програми:

• Грантові конкурси підтримки перекладів зарубіжної літератури українською мовою. 

• Сприяння відкритому доступу до результатів наукових досліджень.

• Український книжковий проект. 

Цільова аудиторія програми: видавці та книгорозповсюджувачі, перекладачі та науковці. 

Грантові конкурси підтримки перекладів зарубіжної літератури українською мовою

Фінансова підтримка (до 50 % від загальної вартості проекту) надається для придбання прав на переклад і видання книжки, оплату праці 
перекладачів, наукових і літературних редакторів, поліграфічні витрати, тощо. 

Вибір експертів, насамперед, зумовлений актуальністю книжок. Окрім того, береться до уваги якість проектних пропозицій: чіткий і 
реалістичний графік виконання проекту, досвід видання перекладної літератури, високий фаховий рівень перекладача, наявність фахового 
наукового редактора у суспільно-гуманітарних перекладах та спроможність видавців забезпечити видання пошуковим апаратом й іншими 
додатками на високому академічному рівні, наявність інших джерел фінансування видання, тощо. 

Переклад німецької літератури українською мовою у співпраці з Ґете-Інститутом

Програма підтримки перекладів із німецької на українську мову Міжнародного фонду “Відродження” і Ґете-Інституту триває з 2003-го року. 
Щороку бюджет програми становить 90 000 євро. Половину цієї суми надає Міністерство закордонних справ ФРН, половину — Міжнародний 
фонд “Відродження”. 
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2005-го року 29 книжок здобули фінансову підтримку в рамках двох конкурсів: “Переклад німецької літератури українською мовою” та 
“Переклад німецької наукової літератури з питань розвитку масмедій і комунікації, інформаційного суспільства і глобалізації та німецької 
дитячої літератури українською мовою”. 

2006-го року Ґете-Інститут у Києві і Міжнародний фонд “Відродження” продовжать програму підтримки українських перекладів німецькомовної 
літератури. 
 

Переклад сучасної британської літератури українською мовою
у співпраці з Британською радою в Україні

Спільна програма підтримки українських перекладів сучасної британської літератури Міжнародного фонду “Відродження” і Британської Ради в 
Україні триває вже два роки. Половину фінансування конкурсу надає Британська рада в Україні, половину — Міжнародний фонд “Відродження”. 
Читачам ми пропонуємо насолодитися добрими книжками доброю мовою, а видавцям — отримати додаткове фінансування для видання 
сучасної британської літератури. 
2006-го року ми плануємо продовжити програму підтримки українських перекладів сучасної британської літератури. 

Сприяння відкритому доступу до результатів наукових досліджень

Стратегія програми СКАП у співпраці з проектом Відкритий Доступ ІВС та eIFL спрямована на розвиток електронних часописів відкритого 
доступу та відкритих інституційних архівів шляхом надання організаційної і технічної підтримки у розробці політик і бізнес-планів, проведення 
тренінгів і семінарів, тощо. 

17-19 лютого 2005-го року — вперше на теренах Центрально-Східної Європи — у Національному університеті “Києво-Могилянська Академія” 
відбувся Міжнародний семінар “Наукова комунікація у відкритому доступі”, за участі 140 науковців і освітян із 17 країн світу. Організатори 
семінару — Міжнародний фонд “Відродження”, Інститут відкритого суспільства, Національна академія наук України, Міжнародна асоціація 
академій наук, Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, за підтримки програми “Схід-Схід: Партнерство без кордонів” 
Інституту відкритого суспільства, Британської Ради в Україні, компанії “Діалог-Київ” та видавництва “К.І.С.”. Учасники семінару обговорювали 
потенціал наукової комунікації у відкритому доступі, яка стала однією із п’яти найважливіших наукових подій 2003-го року, а 2004-го року — 
провідною науково-освітньою практикою; розглядали практики започаткування журналів відкритого доступу і трансформування передплатних 
журналів у журнали відкритого доступу; розвиток інституційних репозитаріїв та архівів відкритого доступу; застосування адекватних копірайтів 
на наукові твори у відкритому доступі, інші актуальні питання науково-освітнього розвитку, та ухвалили Рекомендації органам державної влади 
і місцевого самоврядування. 

У продовження семінару Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська Академія” та Асоціація “Інформатіо-
Консорціум” розробили проект створення прототипу інституційного репозитарію відкритого доступу в Національному університеті “Києво-
Могилянська Академія” та планують розробку юридичних і технічних рекомендацій для університетів України щодо впровадження аналогічних 
репозитаріїв. 

Український книжковий проект

Міжнародний фонд “Відродження” спільно з Fund for Central and East European Book Projects — Amsterdam отримав трирічний грант від 
програми МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди на проект розвитку українського книжкового ринку. 

Мета проекту: становлення професійного і потужного книжкового ринку у всій Україні.
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Завдання проекту: 

�• сприяння розвиткові інформаційно-комунікативної інфраструктури українського книжкового ринку та поліпшення співпраці між 
різними учасниками цього ринку;

�• доступність книжок в українських регіонах;

�• зростання фахового рівня видавців і книгопоширювачів.

Заходи за проектом і їх виконавці:

�• створення інтернет-ресурсу української книжкової індустрії www.UABooks.info - Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів та Центр 
розвитку бізнес-технологій VlasnaSprava.info

�• створення і розвиток 16 міжрайонних дистрибуційних центрів — “Джерела М” та книготорговельна дистрибуційна компанія “Самміт-
книга”

�• тренінги для видавців і книгопоширювачів — Book Market Research (Краків, Польща) 

Тривалість проекту: червень 2005 — травень 2008-го року.
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ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОЮ 
МОВОЮ У СПІВПРАЦІ З ҐЕТЕ-ІНСТИТУТОМ

Кількість проектів: 21

Сума: $ 79 579

Частка у загальній сумі грантів: 1,52 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Genazino, Wilhelm. Ein 
regenschirm für diesen.
Сума: $ 2 360 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія української 
преси”, м. Київ.
Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Haller, Mikael. Recherchieren.
Сума: $ 4 500 

Організація: К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.”, м. Київ.
Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Langewiesche, Dieter. 
Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa.
Сума: $ 3 500 

Організація: К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.”, м. Київ.
Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kappeler, Andreas. Klline 
Geschichte der Ukraine.
Сума: $ 3 900 

Організація: ТОВ “Видавництво “Промінь”, м. Київ.
Керівник проекту: Бойченко Михайло Іванович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Luhmann, Nicklas. Soziale 
Systeme.
Сума: $ 8 500 

Організація: ТОВ “ППС-2002”, м. Вишневе.
Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Husserl, E. Erfahrung und 
Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik.
Сума: $ 6 000 

Організація: Часопис “Критика”, м. Київ.
Керівник проекту: Климчук Микола Миколайович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Schivelbusch, Wolfgang. Das 
Paradies, der Geschmak und die Vernunft.
Сума: $ 3 000 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Lebert, Roman von 
Benjamin. Crazy.
Сума: $ 2 010 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Brussig, Thomas. Leben bis 
Männer.
Сума: $ 1 730 

Організація: Видавниче підприємство “Юніверс”, ТОВ, м. Київ.
Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Geier, Manfred. Kants Welt.
Сума: $ 4 200 

Організація: Видавниче підприємство “Юніверс”, ТОВ, м. Київ.
Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Mann, Thomas. Der 
Zauberberg.
Сума: $ 12 500 

Організація: Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання 
“Дух і Літера”, м. Київ.
Керівник проекту: Косицька Зінаїда Миколаїівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Wippermann, Wolfgang. 
Europäischer Faschismus im Vergleich 1922 - 1982.
Сума: $ 2 185 

Організація: Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання 
“Дух і Літера”, м. Київ.
Керівник проекту: Косицька Зінаїда Миколаїівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Mannheim, Karl. Ideologie 
und Utopie.
Сума: $ 2 160 
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Організація: Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання 
“Дух і Літера”, м. Київ.
Керівник проекту: Желдак Світлана Олександрівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Sontheimer, Kurt. 
Antidemokratische Ideen in der Weimarer Republik: Die politischen Ideen des 
deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933.
Сума: $ 2 210 

Організація: СПД Чопик Юрій Богданович, м. Львів.
Керівник проекту: Савка Мар’яна Орестівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Ende, Michael. Die 
Unendilche Geschichte.
Сума: $ 5 000 

Організація: ТОВ “Видавництво “Фоліо”, м. Харків.
Керівник проекту: Фоміна Н. Є..
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Hermann, Judith. Nichts als 
Gespenster.
Сума: $ 2 420 

Організація: ПП “Видавництво “Тезис”, м. Вінниця.
Керівник проекту: Брискін Володимир Володимирович.
Зміст проекту: Funke, Cornelia. Igraine Ohnefurcht.
Сума: $ 1 974 

Організація: К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.”, м. Київ.
Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Baberowski, Jörg. Der rote 
Terror: Geschichte des Stalinismus.
Сума: $ 3 800 

Організація: Часопис “Критика”, м. Київ.
Керівник проекту: Климчук Микола Миколайович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Hoppe, Felicitas. Pigafetta.
Сума: $ 2 000 

Організація: ТОВ “Видавництво “Фоліо”, м. Харків.
Керівник проекту: Фоміна Н. Є..
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Grass, Guenther. Katz und 
Maus.
Сума: $ 2 030 

Організація: Видавництво “Літопис”, ТОВ, м. Львів.
Керівник проекту: Олійник Мирослава Ярославівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Ruesen, Joern. Neue Wege 
des historischen Denkens.
Сума: $ 3 600
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ПЕРЕКЛАД СУЧАСНОЇ БРИТАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
У СПІВПРАЦІ З БРИТАНСЬКОЮ РАДОЮ В УКРАЇНІ

Кількість проектів: 9

Сума: $ 38 020

Частка у загальній сумі грантів: 0,72 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Bradbury, Malcolm. The 
Modern British Novel.
Сума: $ 7 500 

Організація: ТОВ “Смолоскип”, українське незалежне видавництво”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Семків Ростислав Андрійович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Smith, Zadie. White Teeth: 
A Novel.
Сума: $ 3 500 

Організація: ТОВ “Смолоскип”, українське незалежне видавництво”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Семків Ростислав Андрійович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Barry, Peter. Beginning 
Theory: An Introduction of literary and Cultural Theory.
Сума: $ 4 000 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, м. Київ.
Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Freeman, Chris. Louca, 
Francisco. As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the 
Information Revolution.
Сума: $ 7 000 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: McEwan, Ian. Atonement.
Сума: $ 3 000 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, м. Київ.
Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Berners-Lee, Tim. Weaving 
the Web.
Сума: $ 4 300 

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду 
України, м. Боярка.
Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Global Modernities. From 
Modernism to Hypermodernism and Beyond. Ed. by Mike Featherstone, 
Scott Lash, and Roland Robertson.
Сума: $ 4 300 

Організація: Видавництво “АКТА”, ТзОВ, м. Харків.
Керівник проекту: Ткаченко Денис Сергійович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Landry, Charles.
The Creative City. A Toolkit for Urban Innovations.
Сума: $ 2 400 

Організація: Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання 
“Дух і Літера”, м. Київ.
Керівник проекту: Желдак Світлана Олександрівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Hefferman, Michael.
The meaning of Europe. Geography and Geopolitics.
Сума: $ 2 020 
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ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ МАСМЕДІЙ І КОМУНІКАЦІЇ, 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА І ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
ТА НІМЕЦЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ У СПІВПРАЦІ 
З ҐЕТЕ-ІНСТИТУТОМ

Кількість проектів: 8

Сума: $ 27 441

Частка у загальній сумі грантів: 0,52 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія української 
преси”, м. Київ.
Керівник проекту: Астрід Коль.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Noelle-Neumann, 
Elisabeth, Schuls, Winfried, Wilke, Juergen.Fischer Lexikon. Publizistik. 
Massenkommunikation.
Сума: $ 7 041 

Організація: Видавниче підприємство “Юніверс”, ТОВ, м. Київ.
Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kastner, Erich. Fligende 
Klassenzimmer.
Сума: $ 3 000 

Організація: ТОВ Видавництво “Книга”, м. Київ.
Керівник проекту: Генералов Всеволод Борисович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Timm, Uwe. Rennschwein 
Rudi Russel.
Сума: $ 1 500 

Організація: К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.”, м. Київ.
Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Piper, Nikolaus. 
Geschichte der Wirtschaft.
Сума: $ 1 500 

Організація: ПП “Видавництво “Тезис”, м. Вінниця.
Керівник проекту: Брискін Володимир Володимирович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Boie, Kirsten,
Die Medlevinger.
Сума: $ 3 000 

Організація: СПД Чопик Юрій Богданович, м. Львів.
Керівник проекту: Савка Мар’яна Орестівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kruse, Max. Urmelaus 
dem Eis.
Сума: $ 2 500 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія”, 
м. Львів.
Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Ende, Michael.
Der Wunschpunsch.
Сума: $ 3 200 

Організація: ТОВ “Видавництво “Факт”, м. Київ.
Керівник проекту: Фінкельштейн Леонід Петрович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Thall, Lilli. Mimus.
Сума: $ 5 700 
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СПРИЯННЯ ВІДКРИТОМУ ДОСТУПУ 
ДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кількість проектів: 2

Сума: $ 5 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,10 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення міжнародного семінару “Наукова комунікація 
у відкритому доступі”,17-19 лютого 2005-го року, за участі 140 науковців 
і освітян із 17 країн світу. Організатори семінару — Міжнародний фонд 
“Відродження”, Інститут відкритого суспільства, Національна академія наук 
України, Міжнародна асоціація академій наук, Національний університет 
“Києво-Могилянська Академія”, за підтримки програми “Схід-Схід: 
Партнерство без кордонів” Інституту відкритого суспільства і Британської 
Ради в Україні.
Сума: $ 3 131 

Організація: Громадська організація “Асоціація “Інформатіо-Консорціум”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Чьочь Вікторія Володимирівна.
Зміст проекту: Створення прототипу інституційного репозитарію 
відкритого доступу в Національному університеті “Києво-Могилянська 
Академія”, підготовка організаційних, юридичних та технічних рекомендацій 
для університетів України щодо впровадження аналогічних репозитаріїв.
Сума: $ 1 869 

УКРАЇНСЬКИЙ КНИЖКОВИЙ ПРОЕКТ
Кількість проектів: 5

Сума: $ 131 490

Частка у загальній сумі грантів: 2,51 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Створення Інтернет-ресурсу української книжкової 
індустрії www.UABooks.info, “100 тисяч книжок” — створення і розвиток 
16 міжрайонних дистрибуційних центрів, тренінги для видавців і 
книгорозповсюджувачів.
Сума: $ 13 197 

Організація: ТОВ “Джерела М”, м. Київ.
Керівник проекту: Олійникова Олена Євгенівна.
Зміст проекту: Проект “100 тисяч книжок”, учасниками якого є 
книготорговельні компанії “Джерела М” та “Самміт-книга”, покликаний 
створити за три роки шістнадцять регіональних книжкових складів, 
які торгуватимуть книжками українських видавництв. Ці склади 
обслуговуватимуть місцеві книгарні, контролюватимуть продажі і 
робитимуть допоставки літератури, співпрацюватимуть з ініціативними 
підприємцями, що продають книжки у районних центрах.
Сума: $ 38 565 

Організація: Дочірнє підприємство “Самміт - книга”, м. Київ.
Керівник проекту: Степурін Ігор Миколайович.
Зміст проекту: Проект “100 тисяч книжок”, учасниками якого є 
книготорговельні компанії “Джерела М” та “Самміт-книга”, покликаний 
створити за три роки шістнадцять регіональних книжкових складів, 
які торгуватимуть книжками українських видавництв. Ці склади 
обслуговуватимуть місцеві книгарні, контролюватимуть продажі і 
робитимуть допоставки літератури, співпрацюватимуть з ініціативними 
підприємцями, що продають книжки у районних центрах.
Сума: $ 38 565 

Організація: Громадська організація “Центр розвитку бізнес-технологій”, 
м. Київ. 
Керівник проекту: Іванов Володимир В’ячеславович.
Зміст проекту: Створення Інтернет-ресурсу української книжкової індустрії 
www.UABooks.info
Сума: $ 31 162 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення маркетингового дослідження українського книжкового ринку.
Сума: $ 10 001 
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ПОЗАКОНКУРСНІ ТА ІНОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Кількість проектів: 3

Сума: $ 13 950

Частка у загальній сумі грантів: 0,27 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Громадська організація “Інститут юдаїки”, м. Київ.
Керівник проекту: Фінберг Леонід Кушелевич.
Зміст проекту: Видання енциклопедії “Євреї України”.
Сума: $ 10 000 

Організація: Підприємство товариства “Знання України” “Український 
центр духовної культури”, м. Київ.
Керівник проекту: Рибак Валентина Василівна.
Зміст проекту: Видання книжки: Кошарний С.О. Феноменологічна 
концепція філософії (Е. Гуссерль). Критичний аналіз.
Сума: $ 2 500 

Організація: Фундація ім. О. Ольжича, м. Київ.
Керівник проекту: Кот Сергій Іванович.
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Lawton, Lancelot.
The Ukrainian Question.
Сума: $ 1 450 



ОСВІТНІ 
ПРОГРАМИ
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Кількість проектів: 15

Сума: $ 293 659

Частка у загальній сумі грантів: 5,60 %

Мета освітніх програм — сприяти залученню потенціалу українського третього сектору та науково–освітніх установ для покращення якості 
освіти в Україні.

Пріоритети програми 2005 року:

• рівний доступ до вищої освіти та моніторинг якості освіти в Україні; 

• рівний доступ дітей з особливими потребами до якісної освіти;

• інтеграція української освітньої системи в європейський освітній простір;

• участь громадськості у розв’язанні проблем освітньої політики.

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 1  $ 1 000

Донецька обл. 1 $ 1 000

м. Київ 1 $ 5 000

Одеська обл. 1 $ 1 000

Харківська обл. 1 $ 1 000

Всеукраїнські проекти 10 $ 284 659

Разом: 15 $ 293 659
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ПРОЕКТ “УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ — 
СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Кількість проектів: 2

Сума: $ 37 573

Частка у загальній сумі грантів: 0,72 %

Мета проекту — створити та апробувати модель університетської автономії для її запровадження у системі вищої освіти України. 

Проект спрямовано на створення нової моделі взаємин між університетом, суспільством і державою, в межах якої університет стає інституцією, 
що визначає свої завдання і сама несе відповідальність за результат своєї діяльності перед суспільством в особі власної академічної та 
студентської спільноти і місцевої громади, дбаючи про відповідність своєї мети загальнонаціональним пріоритетам. 

Здобутки проекту 2005 року:

• з восьми українських університетів та МФВ створено консорціум, який розробив проект Указу Президента “Про автономію вищих 
навчальних закладів”, Постанову Кабінету міністрів України “Про проведення експерименту з надання автономії вищим навчальним 
закладам” та урядове Положення “Про експеримент з упровадження університетської автономії”; 

• привернуто увагу громадськості до питання  автономії університетів;

• проведено опитування з метою визначення ставлення академічної спільноти до питання університетської автономії;

• проведено результативні семінари з питань університетської автономії у містах Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську та 
Чернівця.

Представники консорціуму взяли ативну участь у міжнародному семінарі в Будапешті, присвяченому проблемам університетської автономії, 
організованому Інститутом відкритого суспільства. 

Проект реалізується за участі представників Міністерства освіти та науки України, Секретаріату Перезидента України, Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича, Львівського національного університету ім. І. Франка, Українського католицького університету 
(Львів), Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Університету економіки і права “Крок”(Київ), Дніпропетровського 
національного університету, Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Донецького національного університету.

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь 14 представників вищих навчальних закладів 
України та Міністерства освіти і науки України в семінарі “Автономія 
університетів” 21-23 квітня 2005 року, м.Будапешт, Угорщина.
Сума: $ 7 593 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення моніторингу громадської думки та 
загальнонаціональних громадських слухань; проведення конференції 
“Болонський процес та перспективи запровадження університетської 
автономії”; розробка пропозицій щодо змін в освітньому законодавстві; 
організація обговорень запропонованих рекомендацій.
Сума: $ 29 980
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АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Кількість проектів: 8

Сума: $ 247 086

Частка у загальній сумі грантів: 4,71 %

Її мета — розвиток освітньої політики в Україні, налагодження діалогу між третім сектором, сприяння рівного доступу до якісної освіти та 
інтеграція системи освіти України в європейський простір. 

2005 року продовжено реалізацію проекту “Мережа центрів освітньої політики”.

Мета проекту — інституалізація моделі системного впливу на освітню політику в Україні; консолідація освітніх неурядових організацій; 
експертиза системи розробки, апробації та видання навчальної літератури та підручників і внесення пропозицій до законодавчих та урядових 
органів. В рамках проекту підтримано Всеукраїнський форум освітніх НУО “Державно-громадське управління освітою: порядок денний для 
третього сектору”, м. Полтава; проведено два регіональні семінари з проблеми українського книговидання в містах Києві та Харкові.
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ЦЕНТР ТЕСТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кількість проектів: 5

Сума: $ 214 125

Частка у загальній сумі грантів: 4,08 %

Проект має на меті становлення системи зовнішнього стандартизованого тестування як одного з чинників подолання корупції у сфері 
випускних-вступних екзаменів, створення умов для рівного доступу до вищої освіти і моніторингу якості освіти в Україні.

Діяльність проекту ведеться за такими напрямками: 

• Інформаційна підтримка впровадження зовнішнього тестування на національному рівні

• Підвищення кваліфікації фахівців для роботи в національній системі зовнішнього оцінювання

• Експертна і технологічна підтримка становлення державної системи зовнішнього тестування

• Розробка нормативно-правового забезпечення 

За 2005 рік у межах проекту “Центр тестових технологій”: 

• Удосконалено технологічний цикл зовнішнього тестування (розроблено і видано інформаційні матеріали з історії, математики, 
української мови та економіки (у співпраці з Українським центром економічної освіти) для випускників шкіл та абітурієнтів; напрацьовано 
банк тестових завдань з чотирьох предметів і систему їх апробації; опрацьовано реєстраційну базу даних, систему вводу даних 
шляхом сканування бланків, систему обробки результатів, шкалювання, інтерпретації результатів; логістику і систему адміністрування 
зовнішнього тестування).

• Налагоджено роботу мережі шести регіональних центрів тестування (Донецького, Львівського, Київського, новоствореного Кримського, 
Одеського та Харківського) і зв’язки з партнерами для проведення зовнішнього тестування.

• Проведено пробне зовнішнє тестування для 2900 учасників на засадах часткового покриття витрат учасниками тестування. Цього 
ж року на сертифікаційне тестування з чотирьох предметів зареєструвалися понад 10 000 учасників, а кількість бажаючих була ще 
більшою. Пройшли сертифікаційне тестування 8 700 випускників за фінансової підтримки МФВ та Міністерства освіти і науки з 
коштів проекту Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”. Результати сертифікаційного тестування усі вищі навчальні заклади 
зараховували за бажанням випускників як результат непрофільного вступного іспиту.

• Підготовлено низку нормативно-правових документів, що стосуються впровадження зовнішнього оцінювання в Україні. Працівники 
проекту безпосередньо залучені до роботи Міністерства освіти і науки щодо екзаменаційної реформи.

• Проведено серію навчальних тестологічних семінарів для авторів тестів і адміністративних працівників регіональних центрів 
тестування; відбулися семінари-тренінги для інструкторів та екзаменаторів в 6 регіональних центрах тестуваннях; проведено серію 
семінарів щодо аналізу проблем і досягнень пробного, сертифікаційного і вступного тестування за участю працівників регіональних 
центрів тестування і Міністерства освіти і науки України.

• Проведено круглі столи з ректорами і викладачами вищих навчальних закладів, представниками середньої школи щодо обговорення 
концепції зовнішнього оцінювання в Україні.

• Підтримується веб-сторінка Центру тестових технологій www.ukrtest.org та сторінка Харківського регіонального центру, де розміщено 
можливість інтерактивного тестування.

• Проведено моніторингові дослідження якості освіти у школах початковій та в основній з використанням матеріалів міжнародного 
порівняльного дослідження TIMSS 2003 за співфінансування Міністерства освіти і науки України з коштів проекту Світового банку 
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“Рівний доступ до якісної освіти”. У дослідженні взяли участь близько 7800 учнів із 188 шкіл України, які ввійшли до репрезентативної 
вибірки, що представляла міські та сільські школи, загальноосвітні і спеціалізовані, заклади нового типу.

• Київським міжнародним інститутом соціології проведено загальнонаціональне дослідження громадської думки про впровадження 
зовнішнього тестування (червень 2005 р.). 

• Організовано навчальну подорож, в якості міжнародних спостерігачів, для ознайомлення з системою зовнішніх екзаменів, 
впроваджених у Грузії (липень 2005 р).

Центр тестових технологій став координатором участі України в міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти. Зокрема, взято участь у тренінгу з обробки 
результатів міжнародного порівняльного дослідження TIMSS, м. Каїр, Єгипет, лютий 2005 р.; у семінарі з підготовки матеріалів міжнародного порівняльного 
дослідження TIMSS 2007, м. Амстердам, Голандія.

Центр тестових технологій активно співпрацює з Американською Радою з міжнародної освіти (ACTR/ACCELS) щодо підвищення кваліфікації фахівців, які залучені 
до системи зовнішнього стандартизованого оцінювання. З Британською Радою ведуться переговори з приводу створення тестів та кадрового забезпечення 
екзамену з англійської мови. 

З Інститутом відкритого суспільства ведеться робота по програмі RE: FINE з реалізації проекту “Оцінювання для зростання якості, рівних можливостей та 
підзвітності в освіті” (http://assessment.ukrtest.org/) та міжнародного дослідження проблем приватного репетиторства. 
Центр тестових технологій співпрацює з Міністерством освіти і науки по розробці нормативно-правового забезпечення запровадження зовнішнього 
оцінювання. 

У листопаді 2005 р. у рамках проекту робочою групою за участю міжнародних експертів було представлено Віце-прем’єр міністру В. Кириленку та міністрові 
освіти і науки Ніколаєнку план експериментального етапу впровадження зовнішнього оцінювання із вказанням необхідних заходів, термінів їх виконання, 
можливих ризиків.

Основним ризиками успішного впровадження зовнішнього оцінювання на національному рівні є затягування з реєстрацією Українського центру оцінювання якості 
освіти, що може призвести до зриву запланованих термінів виконання робіт, та невчасне фінансування в належному обсязі. 

Як свідчить практика інших постсоціалістичних країн, де були успішно впроваджені системи зовнішнього оцінювання, екзаменаційна реформа завжди 
підтримувалася різними донорами-благодійними організаціями, позикою Світового банку, коштами іноземних урядів. Проте в Україні ще не має консолідації 
донорів навколо цієї вагомої освітньої реформи, спрямованої на боротьбу з корупцією. Координуючу роль у справі пошуку донорських коштів повинен відіграти 
Уряд у співпраці з Міжнародним фондом “Відродження”, який до цього часу надавав вагому фінансову та експертну підтримку впровадженню зовнішнього 
тестування.

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Дослідження за участі 9 іноземних країн, що здійснює 
аналіз правових основ, соціальних та економічних аспектів приватного 
репетиторства, зокрема, вплив цього явища на рівні можливості у 
доступі до освіти.
Сума: $ 4 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підтримка впровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання якості освіти на національному рівні. Підтримка роботи 
регіональних центрів тестування у Києві, Харкові, Львові, Одесі, 
Донецьку та Сімферополі. Проведення навчальних семінарів 
для підготовки фахівців із зовнішнього оцінювання. Проведення 
зовнішнього сертифікаційного тестування 2005 року.
Сума: $ 81 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підготовка зовнішнього тестування і моніторингового 
дослідження якості освіти.
Сума: $ 13 905 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Утримання приміщення ЦТТ, забезпечення 
телефонного й електронного зв’язку, оплата праці працівників ЦТТ.
Сума: $ 104 020 

Організація: ГО “Центр освітнього моніторингу”, м. Київ.
Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна.
Зміст проекту: Організація та проведення міжнародного семінару 
“Прозорість, етика та антикорупційні заходи в освіті”
Сума: $ 11 200 
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ПРАВА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ НА 
РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Кількість проектів: 1

Сума: $ 25 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,48 %

Мета проекту — запровадити в освітній політиці на державному рівні зміни щодо надання дітям з особливими освітніми потребами рівного доступу до 
якісної освіти.

У межах проекту 2005 року проведено дослідження з метою виявлення реальної ситуацію в країні стосовно (1) забезпечення прав дітей з особливими 
потребами на рівний доступ до якісної освіти та (2) ставлення суспільства до проблеми освіти дітей з особливими потребами. Спільно з Міністерством 
освіти та науки України розроблено рекомендації щодо розв`язання нинішніх проблем освітнього сектору в напрямі інклюзивної моделі освіти; проведено 
громадські обговоренння результатів дослідження та рекомендацій; проведено 2 регіональні семінари з питання освіти дітей з особливими потребами 
з метою інформування суспільства щодо актуальних проблем впровадження інклюзивної освіти в Україні та формування позитивної думки громадськості 
стосовно цього питання.

Проект здійснює свою діяльність шляхом співпраці з представниками: Коаліції захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною нестачею; НТІ “Інститут 
соціальної політики”; Благодійного товариства “Джерела”; ВБФ “Крок за кроком”; ПРООН; ЮНІСЕФ; Ради для особливих дітей (США); ІВС-Будапешт; 
Міністерства освіти та науки України; Академії педагогічних наук України.

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення круглого столу “Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та перспективи”,  підготовка і проведення дослідження з метою 
представлення реальної ситуації в країні стосовно освіти дітей з особливими потребами, підготовка рекомендацій з освітньої політики стосовно 
впровадження інклюзивної освіти, проведення регіональних семінарів, друк матеріалів дослідження та рекомендацій, проведення міжнародного 
семінару, рекламної кампанії проекту та моніторингу діяльності
Сума: $ 25 000

РІЗНЕ
Кількість проектів: 2

Сума: $ 7 961

Частка у загальній сумі грантів: 0,15 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Харківська міська громадська організація “Технології для 
освіти”, м. Харків.
Керівник проекту: Дрожжина Тетяна Володимирівна.
Зміст проекту: Проведення Всеукраїнської конференції “Навчальне 
книговидання в Україні: проблеми якості, прозорості і подолання 
монополізму”, 3-4 березня 2005 року.
Сума: $ 2 841 

Організація: Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна, 
м. Харків.
Керівник проекту: Холін Юрій Валентинович.
Зміст проекту: Проведення семінару “Університетська автономія — 
складова громадянського суспільства” на базі Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна, 19 - 20 травня 2005 року.
Сума: $ 5 120 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНІ ЦЕНТРИ З 
ПИТАНЬ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ

Кількість проектів: 5

Сума: $ 9 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,17 %

Нині усі центри “Освіта”, які у попередні роки засновано МФВ у Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові та Сімферополі, працюють 
як мережа організацій, об’єднаних спільною метою — сприяти інтеграції України в міжнародний освітній простір та підвищенню академічного 
рівня українських студентів та науковців. Завдяки діяльності мережі, українські студенти та науковці мають унікальну змогу отримати стипендії 
на навчання за кордоном, беручи участь у відкритих стипендіальних конкурсах та отримуючи професійні консультації персоналу центрів. 
Центри “Освіта” адмініструють програми стипендій Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт, Нью-Йорк), Американського Університету в 
Болгарії та Центральноєвропейського університету (Будапешт). Центри також підтримують зв’язки з випускниками програм та адмініструють 
програму Alumni Grants Program, яка дозволяє випускникам програм розробити та імплементувати власний проект, спрямований на вирішення 
або покращення проблемної ситуації в Україні.

2005 року київським центром “Міжнародна освіта” та відділом міжнародного співробітництва Національного університету “Києво-Могилянська 
академія” (НаУКМА) запчатковано спільний проект — “Інформаційний центр “Міжнародна освіта — Академія”. Обидві організації мають 
величезний досвід у сфері інформування та адміністрування програм навчання, стажування та дослідницької роботи за кордоном. 

В центрі “Міжнародна освіта — Академія” студенти та науковці можуть пройти тренінги з написання резюме та мотиваційних листів; отримати 
професійний супровід у підготовці аплікаційних документів (редагування анкет, СV), отримати персональний підбір стипендіальних програм 
за їх спеціалізацією тощо.

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Громадська організація “Інформаційно-консультативний 
центр “Міжнародна освіта”, м. Київ.
Керівник проекту: Похлєбаєва Дарія Олександрівна.
Зміст проекту: Підвищення мобільності українських студентів і 
науковців та сприяння інтеграції України в європейський освітній 
простір через адміністрування стипендіальних і грантових програм 
(Network Scholarship Pograms, CEU, American University in Bulgaria), 
надання консультацій щодо оформлення та подання аплікаційних 
форм, складання стандартизованих тестів, проходження інтерв’ю, 
поширення інформації про стипендіальні програми.
Сума: $ 5 000 

Організація: Центр політологічних досліджень, м. Донецьк.
Керівник проекту: Донець Андрій Станіславович.
Зміст проекту: Надання інформаційно-консультативних послуг 
щодо стипендіальних програм навчання за кордоном; проведення 
виїзних лекцій (“Як написати рекомендаційного листа”, “Як написати 
твір”, “Система освіти за кордоном”) у навчальних закладах регіону; 
проведення презентацій програм Центру; розробка інформаційних 
матеріалів про діяльність Центру.
Сума: $ 1 000
 

Організація: Харківський громадський центр “Освіта”, м. Харків.
Керівник проекту: Булгакова Наталія Борисівна.
Зміст проекту: Розповсюдження серед академічної спільноти 
регіону інформації про можливості навчання та стажування за 
кордоном;адміністрування стипендіальних програм ІВС;надання 
консультаційних послуг щодо оформлення аплікаційних форм.
Сума: $ 1 000 

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті “Освіта”, м. Сімферополь.
Керівник проекту: Булавінцев Юрій Єгорович.
Зміст проекту: Проведення лекцій, консультацій з питань 
освіти за кордоном; популяризація міжнародних освітніх програм; 
адміністрування програм академічних обмінів та стажувань ІВС.
Сума: $ 1 000 

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті “Освіта”, м. Одеса.
Керівник проекту: Шевченко Лариса Дмитрівна.
Зміст проекту: Адміністрування стипендіальних програм; надання 
консультацій та інформаційних послуг з питань навчання за кордоном; 
консультування регіональних навчальних закладів про можливості 
міжнародної співпраці в галузі освіти.
Сума: $ 1 000 
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ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Кількість проектів: 136

Сума: $ 1 446 779

Частка у загальній сумі грантів: 27,58 %

Мета програми — покращити рівень здоров’я населення шляхом підтримки нових підходів до вирішення найактуальніших проблем громадського 
здоров’я, зокрема, впровадження цілісної моделі допомоги при станах, пов’язаних з ВІЛ/СНІД та немедичним вживанням наркотиків, сприяти 
реформуванню галузі охорони здоров’я загалом. 

Суттєву частину роботи Програми 2005 присвячено завданню інституціоналізації стратегії зменшення шкоди. За рахунок гранту Глобального 
фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу) підтримано мережу з 28 НУО, що надають послуги 
найуразливішим щодо ВІЛ групам населення — споживачам ін’єкційних наркотиків, жінкам комерційного сексу, в’язням. Інша важлива ініціатива 
за цим напрямом — запровадження пілотних проектів замісної терапії з використанням бупренорфіну. Разом з проектами інтегрованих послуг 
для споживачів ін’єкційних наркотиків (конкурс «Розвиток інтегрованої моделі послуг для споживачів ін’єкційних наркотиків») проектами, 
що розпочато у 5 обласних центрах України, АР Крим та у м. Києві, завершено етап створення цілісної моделі ре-соціалізації працюючого 
технологічного циклу.

Однак на шляху до реального впливу запровадженої моделі існують числені регуляторні перешкоди, що обмежують доступ пацієнтів до 
необхідного лікування. З метою їх подолання, а також зменшення стигми, пов’язаної з діагнозом ВІЛ-інфекції, споживання наркотиків, проведено 
конкурс «Участь громадськості у вирішенні нагальних проблем громадського здоров’я». Мета конкурсу — вдосконалення державної політики у 
сфері немедичного вживання наркотиків та заходів боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні. Програмою підтримано 2 проекти: Міжнародного центру 
перспективних досліджень та Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів. Їх метою стала розробка проекту нової Концепції державної політики 
щодо алкоголю та наркотиків, як в частині регулювання незаконного обігу, так і в частині законного обігу психоактивних речовин.

В рамках конкурсу «Громадський моніторинг заходів у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу» підтримано пілотний проект моніторингу відповідних 
програм у Львові та Донецьку. Моніторинг продемонстрував, що в Україні лишається поширеною проблема відмови у наданні допомоги 
людям, які споживають наркотики. Їх права, здебільшого, порушуються при проведенні слідчих та інших дій правоохоронними органами.

Програмою надано суттєву експертну підтримку проектам замісної терапії. Зокрема, організовано навчальну поїздку в Йельский університет 
(США), де також проводяться пілотні проекти замісної терапії. Всього у поїздках взяло участь 28 фахівців, які представляли 7 регіонів, де 
впроваджується замісна терапія.

Наприкінці 2005 року програмою підтримано проект Консорціуму громадських організацій «Здоровий вибір», основним виконавцем якого 
став Український інститут аналізу політики щодо громадської охорони здоров’я. Завдання проекту — інформування громадськості про 
діяльність та плани політичних партій щодо змін в системі охорони здоров’я, захисту прав пацієнтів, підвищення доступності лікарських 
засобів та подолання соціально-небезпечних захворювань. Під час проекту зацікавленій громадськості було надано можливість взяти 
участь у дебатах, круглих столах. Опубліковано та розповсюджено аналітичний звіт, підтримано створення та роботу веб-сторінки проекту 
http://vybory2006.likar.info
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ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 3 $ 16 610

Вінницька обл. 1 $ 14 731

Дніпропетровська обл. 7 $ 86 123

Донецька обл. 13 $ 162 651

Житомирська обл. 1 $ 10 108

Закарпатська обл. 4 $ 33 155

Запорізька обл. 1 $ 13 494

Івано-Франківська обл. 2 $ 22 705

Кіровоградська обл. 2 $ 25 074

Луганська обл. 1 $ 12 531

Львівська обл. 3 $ 31 696

м. Київ 40 $ 292 088

Миколаївська обл. 4 $ 26 402

Одеська обл. 5 $ 39 602

Полтавська обл. 8 $ 67 297

Рівненська обл. 1 $ 9 996

Сумська обл. 2 $ 35 802

Харківська обл. 1 $ 2 700

Херсонська обл. 2 $ 57 184

Хмельницька обл. 1 $ 11 259

Черкаська обл. 5 $ 58 981

Чернівецька обл. 1 $ 13 012

Чернігівська обл. 1 $ 12 899

Всеукраїнські проекти 27 $ 390 679

Разом: 136 $ 1 446 779
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ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ
Кількість проектів: 78

Сума: $ 831 836

Частка у загальній сумі грантів: 15,86 %

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

АР Крим 3 $ 16 610

Вінницька обл. 1 $ 14 731

Дніпропетровська обл. 5 $ 68 033

Донецька обл. 8 $ 87 297

Закарпатська обл. 2 $ 18 325

Запорізька обл. 1 $ 13 494

Івано-Франківська обл. 1 $ 10 500

Кіровоградська обл. 1 $ 8 999

Львівська обл. 3 $ 31 696

м. Київ 19 $ 128 571

Миколаївська обл. 4 $ 26 402

Одеська обл. 4 $ 26 962

Полтавська обл. 5 $ 44 797

Рівненська обл. 1 $ 9 996

Сумська обл. 1 $ 15 802

Херсонська обл. 2 $ 57 184

Хмельницька обл. 1 $ 11 259

Черкаська обл. 3 $ 32 543

Чернівецька обл. 1 $ 13 012

Всеукраїнські проекти 12 $ 195 623

Разом: 78 $ 831 836

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Отримання українським спеціалістом досвіду за 
Міжнародною програмою зменшення шкоди. Участь у навчальному 
курсі для спеціалістів у м.Кракові, Польща.
Сума: $ 1 470 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Організація та проведення засідання з питань 
розвитку сратегії зменшення шкоди, планування роботи.
Сума: $ 1 560 
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Організація: Полтавський обласний благодійний фонд “Громадське 
здоров’я”, м. Полтава.
Керівник проекту: Протопопов Андрій Олексійович.
Зміст проекту: Попередження поширення ВІЛ та хвороб, що 
передаються статевим шляхом серед споживачів ін’єкційних наркотиків 
м. Полтави, через профілактичну роботу за програмою “Зменшення 
шкоди”. Формування навиків безпечної поведінки. Інформування та 
консультування учасників програми.
Сума: $ 4 816 

Організація: Уманський благодійний фонд “Пробудження”, м. Умань.
Керівник проекту: Бекназаров Рустам Керімназарович.
Зміст проекту: Обмін досвідом по роботі з представниками груп 
ризику (споживачі ін’єкційних наркотиків та жінки секс-бізнесу). 
Навчання 4 працівників Благодійного фонду “Пробудження” в 
організаціях, що мають довготривалий досвід роботи у сфері 
зменшення шкоди.
Сума: $ 509 

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив “Ковчег”, 
м. Одеса.
Керівник проекту: Камінник Ігор Семенович.
Зміст проекту: Збір інформації про соціальні послуги, які надають 
недержавні організації у регіонах України. Проведення робочих 
зустрічей фахівців проекту з дослідження поінформованості у регіонах. 
Подання на розгляд Верховної Ради проекту “Про внесення змін та 
доповнень до Закону України “Про соціальні послуги”, в якому будуть 
враховані інтереси недержавних організацій, що працюють у сфері 
зменшення шкоди та профілактики ВІЛ/СНІДу.
Сума: $ 4 500 

Організація: Благодійний християнський фонд “Солідарність”, 
м. Івано-Франківськ.
Керівник проекту: Микитин Андрій Миколайович.
Зміст проекту: Створення регіональної коаліції з проблем наркоманії 
та ВІЛ/СНІДу, яка сприятиме толерантному ставленню працівників 
міліції, прокуратури, суду до споживачів ін’єкційних наркотиків, людей, 
що живуть з ВІЛ/СНІДом, жінок секс-бізнесу. Зменшення кількості 
порушень прав, правова та інформаційна підтримка даної категорії 
населення. Сприяння втіленню та реалізації метадонової замісної 
терапії. Розробка рекомендацій з удосконалення законодавства в сфері 
обігу наркотиків та профілактики ВІЛ/СНІД.
Сума: $ 10 500 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Рада захисту прав 
та безпеки пацієнтів”, м. Київ.
Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович.
Зміст проекту: Розробка документів для затвердження в Міністерстві 
охорони здоров’я України необхідних для реалізації комплексних 
лікувально-профілактичних заходів контролю епідемії ВІЛ/СНІДу 
серед наркозалежних. Проведення міжвідомчого семінару-наради з 
питань обговорення розроблених документів, остаточного погодження 
змісту нових наказів та розпоряджень органів виконавчої влади щодо 
впровадження замісної терапії в лікувальних закладах Міністерства 
охорони здоров’я України.
Сума: $ 13 050 

Організація: Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної 
сфери “Соціум-ХХІ”, м. Київ.
Керівник проекту: Грига Ірена Максимівна.
Зміст проекту: Популяризація серед представників державних 
і недержавних організацій програми “Зменшення шкоди” шляхом 
розробки та поширення тематичних інформаційно-освітніх методичних 
матеріалів. Поширення матеріалів у 100 ВНЗ та 350 недержавних 
організаціях. Розробка та впровадження навчального курсу “ВІЛ/
СНІД: політика, профілактика, догляд”. Проведення конференції 
для 50 представників державних і недержавних організацій та ЗМІ з 
презентацією навчальних матеріалів.
Сума: $ 14 647 

Організація: Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє”, 
м. Луганськ.
Керівник проекту: Шуліко Микола Михайлович.
Зміст проекту: Інформаційна підтримка програми “Зменшення 
шкоди” в Україні. Покращення доступу до якісних та оперативних 
інформаційних ресурсів регіональних фахівців шляхом видання 
брошюри та створення інтеренет-сторінки. Розовсюдження прес-
релізів, проведення прес-конференцій для представників засобів 
масової інформації.
Сума: $ 14 000 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Українська 
Асоціація благодійників”, м. Київ.
Керівник проекту: Борткевич Сергій Іванович.
Зміст проекту: Вдосконалення діяльності органів державної влади 
шляхом громадського контролю за дотриманням в Україні норм чинного 
законодавства в сфері профілактики соціально небезпечних інфекційних 
захворювань в молодіжному середовищі. Формування експертно-
Консультаційної Ради, проведення круглого столу, громадської 
експертизи, розробка рекомендацій для органів державної влади.
Сума: $ 13 130 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Організація візиту виконавчого директора 
Міжнародної Асоціації “Зменшення Шкоди” 11-13 травня 2005 року 
до України, з метою оцінки можливостей України по проведенню 
Міжнародної конференції з питань Зменшення Шкоди у 2007 році.
Сума: $ 1 100 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська 
асоціація зменшення шкоди”, м. Київ.
Керівник проекту: Нікіфорова Наталія Сергіївна.
Зміст проекту: Підтримка розвитку Всеукраїнської асоціації 
“Зменшення шкоди”. Розширення її діяльності, створення процедур 
роботи Асоціації згідно з рекомендаціями спостерігачів.
Сума: $ 10 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підтримка участі Павла Скали, технічного радника 
Міжнародної Програми Зменшення Шкоди в конференції з проблем 
зловживання наркотиками, що проходила 21-23 березня 2005 року,
у Великобританії.
Сума: $ 520 
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Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 
профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві “Порятунок”, 
м. Кременчук.
Керівник проекту: Михайлова Тетяна Валеріївна.
Зміст проекту: Попередження ВІЛ/СНІДу серед представників 
уразливих груп міста Кременчук шляхом створення пункту обміну 
шприців, реаліазції інформаційно-освітньої діяльності.
Сума: $ 11 978 

Організація: Чернівецький міський благодійний фонд “Нова сім’я”, 
м. Чернівці.
Керівник проекту: Меланіч Лариса Іванівна.
Зміст проекту: Зниження ризику ВІЛ-інфікування шляхом 
впровадження програми зменшення шкоди серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків м. Чернівці. Інформаційно-консультативна 
діяльність юриста, психолога, інфекціоніста.
Сума: $ 13 012 

Організація: Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-
психологійної інформації “Усі разом”, м. Львів.
Керівник проекту: Панасюк Сергій Віталійович.
Зміст проекту: Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інфекцій, що 
передаються через кров та статевим шляхом, серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків Львова та Червонограду. Забезпечення 
стерильним інструментарієм. Консультаційна допомога.
Сума: $ 13 226 

Організація: Костянтинівська міська громадська організація 
“Товариство сприяння ВІЛ-інфікованим”, м. Костянтинівка.
Керівник проекту: Гайдук Юрій Володимирович.
Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІДу серед споживачів ін’єкційних 
наркотиків та жінок секс-бізенсу м.Костянтинівки. Забезпечення стерильним 
інструментарієм. Консультаційна допомога. Юридична допомога.
Сума: $ 14 861 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська 
асоціація зменшення шкоди”, м. Київ.
Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна.
Зміст проекту: Надання технічної допомоги проектам зменшення 
шкоди у неприоритетних областях (Житомирська, Львівська, 
Хмельницька, Івано-Франківська, та інші).
Сума: $ 9 105 

Організація: Слов’янська міська громадська організація “Наша 
допомога”, м. Слов’янськ.
Керівник проекту: Карелін Михайло Вікторович.
Зміст проекту: Зниження ризику ВІЛ-інфікування серед 
представників вразливих груп м. Слов’янська шляхом впровадження 
програми зменшення шкоди для 1000 споживачів ін’єкційних 
наркотиків та 90 жінок секс-бізнесу.
Сума: $ 16 521 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Стажування 5 українських лікарів у Йельському 
університеті для ознайомлення з досвідом реалізації програм замісної терапії.
Сума: $ 8 727 

Організація: Громадська організація “Український інститут досліджень 
політики щодо громадського здоров’я”, м. Київ.
Керівник проекту: Дворяк Сергій Васильович.
Зміст проекту: Зміцнення правової та методичної бази замісної 
підтримуючої терапії (ЗПТ). Сприяння ввозу, розповсюдженню та 
застосуванню препаратів замісної терапії в Україні. Підготовка та 
навчання персоналу проектів ЗПТ, адвокація ЗПТ.
Сума: $ 41 192 

Організація: Благодійний фонд “Крок назустріч”, м. Суми.
Керівник проекту: Гапієнко Наталія Анатоліївна.
Зміст проекту: Забезпечення реалізації програм “Зменшення шкоди” 
в Сумській обл.
Сума: $ 15 802 

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст”, 
м. Херсон.
Керівник проекту: Лисак Євгенія Миколаївна.
Зміст проекту: Впровадження програми “Зменшення шкоди” в 
Херсонській області (Херсон, Каховка, Скадовськ, Нововоронцовка, 
Нова Каховка, Цюрупинськ). Забезпечення роботи 3 стаціонарних та 8 
польових пунктів обміну шприців. Підготовка та друк 3 інформаційних 
буклетів. Забезпечення доступу учасників проекту до інформаційних та 
медичних послуг.
Сума: $ 48 184 

Організація: Вінницький громадський конгрес “Сталість”, м. Вінниця.
Керівник проекту: Полонець Віталій Володимирович.
Зміст проекту: Створення інформаційно-методичного центру 
з надання допомоги уразливим групам населення. Зменшення 
розповсюдження ВІЛ-інфекції серед уразливих груп Вінницької області 
шляхом впровадження програми “Зменшення шкоди”.
Сума: $ 14 731 

Організація: Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем 
наркоманії “Вікторія”, м. Хмельницький.
Керівник проекту: Висоцька Лариса Улянівна.
Зміст проекту: Зменшення кількості захворювань на ВІЛ-інфекцію, 
гепатити та хвороби, що передаються статевим шляхом в середовищі 
споживачів ін’єкційних наркотиків м. Хмельницького та Хмельницької 
області. Впровадження заходів за програмою зменшення шкоди (обмін 
та утилізація шприців). Проведення інформаційно-профілактичної 
роботи. Консультування 1500 учасників проекту.
Сума: $ 11 259 

Організація: Полтавський обласний благодійний фонд “Громадське 
здоров’я”, м. Полтава.
Керівник проекту: Волик Анатолій Миколайович.
Зміст проекту: Забезпечення профілактики ВІЛ та хвороб, що 
передаються через кров та статевим шляхом, серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків та жінок секс-бізнесу у Полтаві. Створення 3 
польових пунктів обміну шприців. Забезпечення роботи мобільної 
консультативної бригади. Організація патронажної допомоги 10 сім’ям 
споживачів ін’єкційних наркотиків.
Сума: $ 12 457 
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Організація: Громадська організація “Союз “АМІКУС”, м. Макіївка.
Керівник проекту: Омеленчук Костянтин Михайлович.
Зміст проекту: Зменшення ризику ВІЛ-інфікування серед 
представників уразливих груп м. Макіївка. Забезпечення роботи 
програми зменшення шкоди для 600 споживачів ін’єкційних наркотиків 
та жінок секс-бізнесу.
Сума: $ 18 271 

Організація: Уманський благодійний фонд “Пробудження”, м. Умань.
Керівник проекту: Бекназаров Рустам Керімназарович.
Зміст проекту: Зниження ризику ВІЛ-інфікування серед 
представників вразливих груп м. Умань шляхом реалізації програми 
зменшення шкоди.
Сума: $ 14 567 

Організація: Благодійний фонд “Сподівання”, м. Запоріжжя.
Керівник проекту: Доценко Наталія Вікторівна.
Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються 
через кров та статевим шляхом серед споживачів ін’єкційних 
наркотиків та працівників секс-бізнесу м. Запоріжжя. Запровадження 
програми зменшення шкоди.
Сума: $ 13 494 

Організація: Громадська організація “Клуб “Вікторія”, м. Павлоград.
Керівник проекту: Савченко Тетяна Вікторівна.
Зміст проекту: Впровадження програм “Зменшення шкоди” в містах 
Павлограді та Терніці.
Сума: $ 15 117 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь технічного радника програми зменшення 
шкоди А.Толопіло у семінарі Інституту Відкритого Суспільства, 
презентація досвіду з юридичної допомоги ВІЛ-інфікованим.
Сума: $ 902 

Організація: Благодійний фонд “Реабілітаційний центр 
наркозалежних “Віртус”, м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Токар Юрій Юрійович.
Зміст проекту: Здійснення програм “Зменшення шкоди” в 
м. Дніпропетровську.
Сума: $ 39 788 

Організація: Закарпатський обласний благодійний фонд “Закарпаття 
проти СНІДу”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Миронюк Іван Святославович.
Зміст проекту: Забезпечення програм “Зменшення шкоди” в містах 
Ужгороді, Мукачеві, Хусті.
Сума: $ 10 825 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Супровід та підтримка спільного проекту 
Міжнародного фонду “Відродження” та Міжнародного благодійного 
фонду “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” за фінансової 
підтримки Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією.
Сума: $ 30 712 

Організація: Маріупольська спілка молоді, м. Маріуполь.
Керівник проекту: Мазур Євген Миколайович.
Зміст проекту: Зниження темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції серед 
споживачів ін’єкційних наркотиків та жинок секс-бізнесу м. Маріуполь. 
Забезпечення умов для реалізації міської програми з профілактики 
ВІЛ/СНІДу. Створення та підтримка роботи п’яти польових пунктів 
обміну шприців.
Сума: $ 13 235 

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней”, м. Київ.
Керівник проекту: Покутний Станіслав Павлович.
Зміст проекту: Організація візиту до Москви представників ГО “Клуб 
Еней” для обміну досвідом з питань впровадження та розвитку програм 
“Зменшення шкоди”.
Сума: $ 425 

Організація: Благодійний фонд “Інсайт”, м. Черкаси.
Керівник проекту: Коршун Андрій Миколайович.
Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІДу серед представників 
уразливих груп шляхом реалізації пунктів обміну шприців, проведення 
інформаційно-консультативної роботи та створення кейс-менеджменту. 
Надання соціально-психологічної підтримки для людей, що живуть з ВІЛ.
Сума: $ 17 467 

Організація: Міська полікліника №5 м. Дніпрпетровськ (міський 
нароклогічний діспанер), м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Дубовик Віктор Семенович.
Зміст проекту: Надання ВІЛ-інфікованим, страждаючим на 
опіоїдну залежніст, можливість отримання замісної терапії. Зниження 
ризику розповсюдження ВІЛ-інфекції серед СІНів, запобігання 
розповсюдження інфекції за межами цієї групи ризику, зменшення 
ризику вживання нелегальних наркотиків, попередження абстинентного 
синдрому, поліпшення психологічного та фізичного стану пацієнтів та 
їх сімей.
Сума: $ 1 782 

Організація: Республіканський наркологічний диспансер, 
м. Сімферополь.
Керівник проекту: Мандибура Андрій.
Зміст проекту: Надання доступу та формування прихильного 
ставлення до активної антиретровірусної терапії шляхом впровадження 
замісної підтримуючої терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків 
опіоїдної групи.
Сума: $ 2 365 

Організація: Миколаївський обласний наркологічний диспансер, 
м. Миколаїв.
Керівник проекту: Іванов Микола Григорович.
Зміст проекту: Залучення ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних 
наркотиків до програм медичної, соціально-психологічної підтримки. 
Допомога у вирішенні їх психо-соціальних проблем на основі 
мультидисциплінарного підходу. Формування мотивації до участі у 
програмі замісної підтримуючої терапії з метою формування високої 
прихильності до антиретровірусної терапії.
Сума: $ 2 039 
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Організація: Одеський обласний наркологічний диспансер, м. Одеса.
Керівник проекту: Федорова Надія Нікіфорівна.
Зміст проекту: Забезпечення доступу активних споживачів 
ін’єкційних наркотиків до антиретровірусної терапії та дотримання 
ними режиму цього лікування в Одеському регіоні. Зниження ризику 
ВІЛ-інфікування серед споживачів ін’єкційних наркотиків. Створення 
умов для впровадження програм замісної підтримуючої терапії в Одесі.
Сума: $ 2 265 

Організація: Донецький обласний наркологічний диспансер, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Циба Ігор Володимирович.
Зміст проекту: Зменшення вживання нелегальних наркотиків та 
розширення доступу ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків 
до антиретровірусної терапії, формування прихильного ставлення 
до неї. Покращення загального психосоматичного стану та сприяння 
соціальній адаптації ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків.
Сума: $ 2 667 

Організація: Миколаївська асоціація ВІЛ-інфікованих “Час Життя”, 
м. Миколаїв.
Керівник проекту: Криворучко В’ячеслав Юрійович.
Зміст проекту: Залучення ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних 
наркотиків до програм медичної, соціально-психологічної підтримки 
та допомога у вирішенні їх психо-соціальних проблем на основі 
мультидисциплінарного підходу для формування мотивації до участі у 
програмі замісної підтримуючої терапії. Формування прихильності до 
антиретровірусної терапії.
Сума: $ 7 415 

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-
інфікованим, м. Донецьк.
Керівник проекту: Гражданов Микола Петрович.
Зміст проекту: Зменшення вживання нелегальних наркотиків та 
розширення доступу ВІЛ-інфікованих споживачів до антиретровірусної 
терапії, формування прихильного ставлення до неї, покращення загального 
психосоматичного стану клієнтів та сприяння їх соціальній адаптації.
Сума: $ 5 184 

Організація: Громадська молодіжна організація “Клуб 
взаємодопомоги “Життя +”, м. Одеса.
Керівник проекту: Афанасіаді Тетяна Володимирівна.
Зміст проекту: Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих споживачів 
ін’єкційних наркотиків до антиретровірусної терапії та дотримання 
ними режиму лікування в Одеському регіоні, зниження ризику ВІЛ-
інфікування серед споживачів ін’єкційних наркотиків, створення умов 
для впровадження програм замісної підтримуючої терапії в Одесі.
Сума: $ 9 254 

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр “Вектор”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Якименко Олена Іванівна.
Зміст проекту: Вивчення досвіду впровадження замісної терапії, 
обміну шприців та профілактики інфікування персоналу виправних 
закладів Іспанії, (Мадрід, 26-30 вересня, 2005).
Сума: $ 1 768 

Організація: Благодійний фонд “Реабілітаційний центр 
наркозалежних “Віртус”, м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович.
Зміст проекту: Створення системи соціальної підтримки і супроводу 
пацієнтів замісної терапії, умов для залучення споживачів ін’єкційних 
наркотиків до лікувальних програм. Проведення комплексних заходів 
соціальної реабілітації з метою інтеграції споживачів ін’єкційних 
наркотиків у суспільство.
Сума: $ 4 350 

Організація: Центр ресоціалізації наркозалежних “Твоя Перемога”, 
м. Сімферополь.
Керівник проекту: Чумакова Марина Олександрівна.
Зміст проекту: Надання доступу та формування прихильного 
ставлення до активної антиретровірусної терапії шляхом впровадження 
замісної підтримуючої терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків 
опіоїдної групи.
Сума: $ 7 277 

Організація: Благодійний фонд “Донбас проти СНІДу дітей”, м. Макіївка.
Керівник проекту: Батєхіна Людмила Іванівна.
Зміст проекту: Розвиток соціального партнерства державних установ, 
громадських організацій, бізнесу та ЗМІ для впровадження комплексної 
програми адвокації та інформаційної підтримки дітей, хворих на СНІД. 
Надання правової, психологічної, матеріальної допомоги.
Сума: $ 10 000 

Організація: Соціально-психологічна лабораторія “Суспільне 
народження”, м. Рівне.
Керівник проекту: Осипчук Роман Васильович.
Зміст проекту: Об’єднання зусиль установ та громадських об’єднань, 
які займаються проблемами уразливих щодо ВІЛ/СНІД соціальних груп. 
Оптимізація місцевого законодавства. Інформування представників 
правохоронних органів. Поширення інформації щодо впровадження 
компонентів стратегії “Зменшення шкоди” в громаді. Залучення 
державного фінансування та впровадження компонентів страрегії 
зменшення шкоди у м. Рівному.
Сума: $ 9 996 

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд “Вихід”, 
м. Миколаїв.
Керівник проекту: Гострик Наталья Володимирівна.
Зміст проекту: Організація громадських слухань у шести районних 
центрах Миколаївської області, проведення тренінгів для парцівників 
міліції у шести містах, щоквартальне висвітлення роботи проекту в 
газеті “Вихід є” та інших друкованих ЗМІ.
Сума: $ 10 000 

Організація: Благодійна асоціація допомоги ВІЛ інфікованим та 
хворим на СНІД “Світло надії”, м. Полтава.
Керівник проекту: Жук Сергій Віталійович.
Зміст проекту: Розробка та впровадження регіональної програми 
розвитку цільової соціальної реклами щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, 
проведення медійної програми, зміна ставлення місцевої громади до 
програми “Зменшення шкоди”.
Сума: $ 7 970 
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Організація: Реабілітаційний центр “Сходи”, м. Київ.
Керівник проекту: Лібанов Олександр Борисович.
Зміст проекту: Забезпечення доступу активних споживачів 
наркотиків до антіретровірусної терапії та дотримання ними режиму 
цього лікування у м. Києві Зниження ризику ВІЛ інфікування серед 
споживачів ін’єкційних наркотиків. Створення умов для впровадження 
програм замісної підтримуючої терапії у м. Києві.
Сума: $ 23 160 

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней”, м. Київ.
Керівник проекту: Кривошеєв Євген Володимирович.
Зміст проекту: Продовження та розвиток роботи служби правової 
допомоги, яка надає безкоштовні юридично-консультаційні послуги 
для захисту прав та законних інтересів учасників програми “Зменшення 
шкоди” та уразливих груп населення.
Сума: $ 7 000 

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр “Вектор”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Якименко Олена Іванівна.
Зміст проекту: Вивчення досвіду впровадження замісної терапії, 
обміну шприців та профілактики інфікування персоналу у виправних 
закладах Іспанії.
Сума: $ 2 600 

Організація: Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-
психологійної інформації “Усі разом”, м. Львів.
Керівник проекту: Бойко Василь Володимирович.
Зміст проекту: Аналіз ситуації щодо епідемії ВІЛ/СНІДу у Львівській 
області з метою налагодження діалогу між громадськістю та споживачами 
наркотиків. Розробка інформаційних пакетів та їх розповсюдження, 
презентація на громадських обговореннях та прес-клубах.
Сума: $ 11 360 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Відрядження експертів на конференцію Інституту 
Відкритого Суспільства “Покращення технічної підтримки та створення 
потенціалу політичної та правової діяльності” в рамках діяльності програми 
зменшення шкоди, м.Вільнюс, Литва, 3-5 листопада 2005 року.
Сума: $ 6 247 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Стажування 7 українських лікарів у Йельському 
університеті для ознайомлення з досвідом реалізації програм замісної терапії.
Сума: $ 13 335 

Організація: Одеська правозахисна група “Верітас”, м. Одеса.
Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович.
Зміст проекту: Надання технічної та координаційної допомоги 
проектам за програмою зменшення шкоди, що здійснюють адвокаційну 
та правозахисну роботу.
Сума: $ 8 885 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Видання та поширення буклету “Зменшення шкоди”.
Сума: $ 8 365 

Організація: Громадська організація “Український інститут досліджень 
політики щодо громадського здоров’я”, м. Київ.
Керівник проекту: Дворяк Сергій Васильович.
Зміст проекту: Зміцнення правової та методичної бази 
замісної підтримуючої терапії (ЗПТ), сприяння організації ввозу, 
розповсюдженню та застосуванню препаратів замісної терапії в Україні, 
підготовка та навчання персоналу проектів ЗПТ, адвокація ЗПТ.
Сума: $ 46 629 

Організація: Львівська міська громадська організація “Світло”, м. Львів.
Керівник проекту: Дунаєвська Ірина Григорівна.
Зміст проекту: Продовженням проекту “Кабінет правової допомоги 
особам, узалежненим та ВІЛ-інфікованим”, розпочатого 2004 
року. У межах проекту втілено: представництво та захист інтересів 
наркозалежних та ВІЛ-інфікованих. Надання широкого спектру 
правової допомоги (інформування, консультування, захист у суді). 
Надання правових знань про права наркозалежних та ВІЛ-інфікованих 
студентам-юристам, медикам, журналістам.
Сума: $ 7 110 

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст”, 
м. Херсон.
Керівник проекту: Кравченко Надія Лазарівна.
Зміст проекту: Судовий та позасудовий захист прав та інтересів 
наркозалежних, осіб, що живуть з ВІЛ/СНІДом. Покращення 
інформованості цільових груп, суддів, співробітників правоохоронних 
органів, медичних працівників.
Сума: $ 9 000 

Організація: Благодійний фонд “Повернення до життя”, м. Знам’янка.
Керівник проекту: Остапов Олександр Іванович.
Зміст проекту: Надання правової допомоги споживачам наркотиків, 
ВІЛ-позитивним людям та жінкам секс-бізнесу у Кіровоградській 
області. Адвокація інтересів цільових груп в місцевих органах влади. 
Активізація діяльності груп самодопомоги споживачів наркотиків та 
ВІЛ-позитивних людей.
Сума: $ 8 999 

Організація: Громадська організація “Карпатське Агентство Прав 
Людини “Вестед”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Менджул Марія Василівна.
Зміст проекту: Надання правової допомоги консультантами 
юридичної клініки споживачам наркотиків та ВІЛ-позитивним людям. 
Створення та розповсюдження методичної та інформаційної бази для 
підтримки юридичних клінік.
Сума: $ 7 500 

Організація: Благодійна асоціація допомоги ВІЛ інфікованим та 
хворим на СНІД “Світло надії”, м. Полтава.
Керівник проекту: Демченко Максим Григорович.
Зміст проекту: Організація роботи двох Центрів безкоштовної правової 
допомоги для захисту прав та законних інтересів споживачів ін’єкційних 
наркотиків, людей, що живуть з ВІЛ та жінок комерційного сексу. 
Розробка рекомендацій щодо ефективного захисту прав цільової групи.
Сума: $ 7 576 
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Організація та проведення робочої зустрічі щодо 
обговорення соціального підприємництва в Україні в рамках програми 
зменшення шкоди: концепція та шляхи впровадження.
Сума: $ 5 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Стажування 8 представників недержавних організацій 
у Йельському університеті для ознайомлення з досвідом реалізації 
програм замісної терапії.
Сума: $ 14 853 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підготовка міжнародної конференції “ВІЛ/СНІД у 
тюрмах в Україні” 1-2 листопада 2005 р., підготовка семінарів-тренінгів 
для Департаменту з віконання покарань у містах Києві, Львові та 
Ольшанську у листопаді-грудні 2005 р.
Сума: $ 1 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Надання консультаційних послуг Іриною Демченко 
з розробки програми моніторингу та оцінки пілотних проектів обміну 
шприців у тюрмах.
Сума: $ 467 

Організація: Благодійний фонд “Дроп ін центр”, м. Київ.
Керівник проекту: Ромашкан Ірина Вікторівна.
Зміст проекту: Поширення популярізації програми Зниження 
шкоди через видання газети “Метелик”. Досягнення якісно нового 
інформаційного рівня в області профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії 
серед цільових груп. Збільшення обсягу аудиторії читачів, формування 
нової громадської думки з неупередженим ставленням до споживачів 
ін’єкційних наркотиків та ВІЛ-інфікованих.
Сума: $ 7 000 

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней”, м. Київ.
Керівник проекту: Мойсеєв Володимир Юрійович.
Зміст проекту: Формування мультидисциплінарної команди з активним 
залученням соціальних працівників, навчених засадам лікування та роботі 
зі споживачами наркотиків до програм лікування з метою підвищення 
рівня поінформованості СІНів щодо можливостей лікування та замісної 
терапії, а також їх активне залучення до цих програм.
Сума: $ 7 000 

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней”, м. Київ.
Керівник проекту: Кривошеєв Євген Володимирович.
Зміст проекту: Розробка та впровадження нових підходів до 
розповсюдження програм зменшення шкоди. Надання пропозиції щодо 
стратегічного планування інформаційних заходів програми. Здійснення 
моніторингу ЗМІ щодо висвітлення проблематики зменшення 
шкоди. Розробка рекомендацій відносно організації інформаційно-
просвітницьких камнаній з підтримки проектів зменшення шкоди. 
Проведення роботи з формування позитивного ставлення до проектів 
“Зменшення шкоди”.
Сума: $ 14 730 

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної 
адаптації громадян без постійного місця проживання “Шлях до дому”, 
м. Одеса.
Керівник проекту: Кулешова Олена Вадимівна.
Зміст проекту: Формування мультидисциплінарної команди з 
активним залученням соціальних (аутріч) працівників, навчених 
засадам лікування та роботі по залученню активних споживачів 
наркотиків до програм лікування, з метою підвищення рівня 
поінформованості споживачів ін’єкційних наркотиків про можливості 
лікування замісною терапією. Їх активне залучення до програм 
супроводу та підтримки осіб, що лікуются.
Сума: $ 6 558 

Організація: Громадська організація “Союз “АМІКУС”, м. Макіївка.
Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна.
Зміст проекту: Формування мультидисциплінарної команди з 
активним залученням соціальних (аутріч) працівників, навчених 
засадам лікування та роботі по залученню активних споживачів 
наркотиків до програм лікування, з метою підвищення рівня 
поінформованості споживачів наркотиків про можливості лікування 
замісною терапією. Їх активне залучення до програм супроводу та 
підтримки осіб, що лікуются.
Сума: $ 6 558 

Організація: Миколаївський благодійний фонд “Благодійність”, 
м. Миколаїв.
Керівник проекту: Щербина Анжела Анатоліївна.
Зміст проекту: Формування мультидисциплінарної команди з 
активним залученням соціальних (аутріч) працівників, навчених засадам 
лікування та роботі по залученню активних споживачів наркотиків 
до програм лікування з метою підвищення рівня поінформованості 
споживачів наркотиків про можливості лікування замісною терапією. Їх 
активне залучення до програм супроводу та підтримки осіб, що лікуются.
Сума: $ 6 948 

Організація: Благодійний фонд розвитку культури та творчості 
“Лотос”, м. Сімферополь.
Керівник проекту: Сафонова Тетяна Михайлівна.
Зміст проекту: Формування мультидисциплінарної команди з 
активним залученням соціальних працівників, навчених засадам 
лікування та роботі щодо залучення активних споживачів наркотиків 
до програм лікування з метою підвищення рівня поінформованості 
споживачів наркотиків щодо можливостей лікування та замісної терапії, 
а також їх активне залучення до цих програм.
Сума: $ 6 968 

Організація: Благодійний фонд “Реабілітаційний центр 
наркозалежних “Віртус”, м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Окатий Сергій Антонович.
Зміст проекту: Формування мультидисциплінарної команди з 
активним залученням соціальних (аутріч) працівників, навчених засадам 
лікування та роботі по залученню активних споживачів наркотиків 
до програм лікування, з метою підвищення рівня поінформованості 
споживачів наркотиків про можливості лікування замісною терапією. Їх 
активне залучення до програм супроводу та підтримки осіб, що лікуются.
Сума: $ 6 996 
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ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ВІЛ-ІНФІКУВАННЯ СЕРЕД 
ПРЕДСТАВНИКІВ ВРАЗЛИВИХ ГРУП

Кількість проектів: 23

Сума: $ 295 318

Частка у загальній сумі грантів: 5,63 %

ВИТРАТИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ:
Регіон Підтримано проектів Сума

Дніпропетровська обл. 1 $ 17 566

Донецька обл. 4 $ 61 631

Житомирська обл. 1 $ 10 108

Закарпатська обл. 1 $ 9 830

Івано-Франківська обл. 1 $ 12 205

Кіровоградська обл. 1 $ 16 075

Луганська обл. 1 $ 12 531

м. Київ 6 $ 65 895

Одеська обл. 1 $ 12 640

Полтавська обл. 3 $ 22 500

Сумська обл. 1 $ 20 000

Черкаська обл. 1 $ 21 438

Чернігівська обл. 1 $ 12 899

Разом: 23 $ 295 318

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней”, м. Київ.
Керівник проекту: Антоненко Жанна Валентинівна.
Зміст проекту: Ресоціалізація споживачів ін’єкційних наркотиків 
(СІН), мотивація щодо зміни поведінки СІНів, надання послуг із 
замісної терапії та лікування, надання безкоштовної детоксикаційної 
терапії, реабілітація. Декриміналізація та правова підтримка. Адвокація 
та соціалізація.
Сума: $ 30 000 

Організація: Громадська організація “Союз “АМІКУС”, м. Макіївка.
Керівник проекту: Савчук Наталія Валентинівна.
Зміст проекту: Зменшення ризику інфікування ВІЛ/СНІДом, 
хворобами, що передаються через кров та статевим шляхом 
споживачів ін’єкційних наркотиків та жінок секс-бізнесу м. Горлівка.
Сума: $ 9 353 

Організація: Благодійний фонд “Крок назустріч”, м. Суми.
Керівник проекту: Трецька Тамара Олександрівна.
Зміст проекту: Проведення замісної терапії метадоном серед 
споживачів ін’єкційних наркотиків у м. Суми. Проведення відбору 
кандидатур для участі в програмі. Індивідуальний підбір дози метадону 
кожному пацієнту лікарем метадонового пункту. Організація та проведення 
груп взаємодопомоги. Психологічна підтримка та консультування, 
соціальний супровід. Здійснення контролю за якістю лікування.
Сума: $ 20 000 
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Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-
інфікованим, м. Донецьк.
Керівник проекту: Гражданов Микола Петрович.
Зміст проекту: Лікування опійної наркоманії шляхом замісної терапії 
метадоном в м. Донецьк. Організація доступу до замісної терапії 
метадоном, зниження рівня кримінальної активності ВІЛ-інфікованих 
споживачів ін’єкційних наркотиків, ризику передачі ВІЛ-інфекції та інших 
інфекційних хвороб, передозувань. Соціальна та трудова реабілітація.
Сума: $ 20 000 

Організація: Полтавський обласний благодійний фонд “Громадське 
здоров’я”, м. Полтава.
Керівник проекту: Протопопов Андрій Олексійович.
Зміст проекту: Попередження ВІЛ-інфікування та хвороб, що 
передаються через кров та статевим шляхом серед жінок секс-бізнесу 
в Полтаві. Проведення профілактичних заходів: надання медичних 
послуг, обмін шприців, роздача презервативів,тестування на ВІЛ, 
консультування та інформування.
Сума: $ 7 500 

Організація: Полтавський обласний благодійний фонд “Громадське 
здоров’я”, м. Полтава.
Керівник проекту: Колесникова Оксана Леонідівна.
Зміст проекту: Розробка стратегії адвокації жінок секс-бізнесу в Полтаві, 
затвердження прийнятих рішень в місцевих органах влади, практична 
організація роботи правозахисної служби “Права жінок”. Впровадження 
соціальної та медичної допомоги жінкам комерційного сексу.
Сума: $ 6 250 

Організація: Житомирський обласний благодійний фонд протидії 
соціально небезпечним хворобам та СНІД, м. Житомир.
Керівник проекту: Рутковський Вячеслав Анатолійович.
Зміст проекту: Сприяння зниженню темпів поширення ВІЛ-інфекції, 
хвороб, що передаються через кров та статевим шляхом, вірусів 
гепатиту в Житомирській області серед представників уразливих груп.
Сума: $ 10 108 

Організація: Благодійний фонд “Громадське здоров’я” м. Кривого 
Рогу, м. Кривий Ріг.
Керівник проекту: Осипова Світлана Аркадіївна.
Зміст проекту: Зменшення ризику інфікування ВІЛ, хвороб, що 
передаються статевим шляхом, вірусами гепатитів серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків (СІН) та жінок секс-бізенсу (ЖСБ)у Кривому Розі. 
Охоплення профілактичними заходами 3000 СІНів та 15 ЖСБів (лютий-
березень), забезпечення цільової групи роздатковими матеріалами, 
проведення інформативної та консультативної роботи.
Сума: $ 17 566 

Організація: Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє”, 
м. Луганськ.
Керівник проекту: Анохіна Лариса Петрівна.
Зміст проекту: Попередження передачі ВІЛ/СНІДу, хвороб, що 
передаються через кров та статевим шляхом, вірусів гепатиту 
серед споживачів ін’єкційних наркотиків м. Луганськ. Забезпечення 
стерильним інтрументарієм. Інформативно-просвітницька робота.
Сума: $ 12 531 

Організація: Громадська організація “Реабілітаційний центр 
“Ступені”, м. Чернігів.
Керівник проекту: Бабич Олександр Михайлович.
Зміст проекту: Попередження передачі ВІЛ/СНІДу, хвороб, що 
передаються через кров та статевим шляхом, вірусів гепатиту 
серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) м. Чернігів шляхом 
навчання СІН навичкам безпечної поведінки, надання стерильного 
інструментарію. Участь СІН у реабілітаційнії програмі.
Сума: $ 12 899 

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-
інфікованим, м. Донецьк.
Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна.
Зміст проекту: Впровадження програми зменшення шкоди. 
Забезпечення роботи 6 польових та 2 стаціонарних пунктів обміну 
шприців. Проектом охоплено 3500 споживачів ін’єкційних наркотиків 
та 350 жінок секс-бізнесу. 5 клієнтів проекту отримали доступ до 
антиретровірусної терапії. Надання організаційно-методичної допомоги 
5 проектам у Донецькій області.
Сума: $ 24 051 

Організація: Благодійний фонд “Повернення до життя”, м. Знам’янка.
Керівник проекту: Банах Інна Вікторівна.
Зміст проекту: Зниження темпів розповсюдження ВІЛ та 
захворювань, які передаються через кров та статевим шляхом серед 
споживачів наркотиків (СІН) та жінок секс-бізнесу (ЖСБ) міст Знаменка 
та Кіровоград. Забезпечення роботи стаціонарного пункту обміну 
шприців в м. Кіровоград та 3 польових пунктів в м. Знаменка. Не 
менше 1400 СІН та ЖСБ отримали стерильний інструментарій.
Сума: $ 16 075 

Організація: Благодійний фонд “Інсайт”, м. Черкаси.
Керівник проекту: Коршун Андрій Миколайович.
Зміст проекту: Попередження передачі ВІЛ/СНІДу, хвороб, що 
передаються через кров та статевим шляхом, вірусів гепатиту серед 
споживачів ін’єкційних наркотиків та жінок секс-бізнесу (ЖСБ) 
Черкаської області. Забезпечення стерильним інтрументарієм. 
Учасниками проекту є 450 СІН та 50 ЖСБ.
Сума: $ 21 438 

Організація: Благодійний християнський фонд “Солідарність”, 
м. Івано-Франківськ.
Керівник проекту: Микитин Андрій Миколайович.
Зміст проекту: Зменшення ризику інфікування ВІЛ, хвороб, що 
передаються статевим шляхом, вірусами гепатитів серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків (СІН) та жінок секс-бізенсу (ЖСБ) Івано-Франківської 
області.Інформаційно-просвітницька діяльність для 2000 учасників проекту.
Сума: $ 12 205 

Організація: Громадська організація “Київська школа підприємців”, 
м. Київ.
Керівник проекту: Печенізький Володимир Петрович.
Зміст проекту: Налагодження сталого організаційного розвитку 
ВІЛ-сервісних організацій шляхом проведення тренінгу “Основи 
ефективного фандрайзінгу” для 52 працівників.
Сума: $ 12 641 



117

Організація: Полтавський обласний благодійний фонд “Громадське 
здоров’я”, м. Полтава.
Керівник проекту: Колеснікова Оксана Леонідівна.
Зміст проекту: Участь у розробці рішень державних органів охорони 
здоров’я з визначення єдиної стратегії адвокації інтересів жінок секс-бізнесу 
(ЖСБ) в м. Полтаві. Затвердження прийнятих рішень в місцевих органах 
влади. Розробка механізмів надання соціальної, медичної та правової 
допомоги ЖСБ. Практична реалізація розробленого механізму через 
організацію роботи служби соціального супроводу та Кабінету довіри для ЖСБ.
Сума: $ 8 750 

Організація: Громадська організація “Київська школа підприємців”, м. Київ.
Керівник проекту: Поліщук Віктор Іванович.
Зміст проекту: Організація та проведення робочої зустрічі представників 
громадських оргнізацій, що працюють за програмою “Зниження ризику 
ВІЛ-інфікування серед представників уразливих груп”.
Сума: $ 4 757 

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр “Вектор”, м. Київ.
Керівник проекту: Якименко Олена Іванівна.
Зміст проекту: Оргнаізація та проведення міжнародної конференції 
“Від фактів до дій: відповідь на поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в тюрмах 
України”, Київ, 2 листопада 2005 року.
Сума: $ 8 800 

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття “Ром Сом”, 
м. Ужгород.
Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович.
Зміст проекту: Поведення просвітницьких заходів: вистави, що 
супроводжуются виступами представників медичних, правоохоронних 
закладів, церков, місцевих органів влади. Створення відеозапису 
вистави з використанням у майбутньому для просвітницької роботи. 
Виготовлення та розповсюдження плакатів та буклетів.
Сума: $ 9 830

Організація: Громадська організація “Київська школа підприємців”, м. Київ.
Керівник проекту: Печенізький Володимир Петрович.
Зміст проекту: Організація та проведення робочої зустрічі керівників 
громадських оргнаізацій, що працюють із проектами зменшення шкоди 
за програмою “Зниження ризику ВІЛ-інфікування серед представників 
уразливих груп”.
Сума: $ 3 837 

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: Підвищення кваліфікації спеціалістів ВІЛ-сервісних 
організацій у сфері до- та післятестового консультування, вивчення методів 
самодопомоги та супервізії, подолання “ефекту згорання” консультантів.
Сума: $ 12 640 

Організація: Громадська організація “Лінія життя”, м. Горлівка.
Керівник проекту: Драчкова Олена Іванівна.
Зміст проекту: Зменшення ризику інфікування ВІЛ, хвороб, що 
передаються статевим шляхом, вірусами гепатитів серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків та жинок секс-бізнесу м. Горлівки.
Сума: $ 8 227 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь Британської Ради в проекті Глобального Фонду 
“Зменшення ризику ВІЛ-інфікування серед представників уразливих 
груп населення”. Проведення дослідження з захиту прав представників 
уразливих груп. Проведення 2 круглих столів за участі представників 
органів влади, ЗМІ, цільових груп.
Сума: $ 5 860

НОВІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ 
ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Кількість проектів: 5

Сума: $ 61 229

Частка у загальній сумі грантів: 1,17 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Підтримка та адміністративний супровід спільного 
проекту “Замісна терапія”, що реалізується Міжнародним фондом 
“Відродження” та Міжнародним благодійним фондом “Міжнародний 
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” за фінансової підтримки Глобального 
фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
Сума: $ 13 718 

Організація: ТОВ “Контекст-медіа”, м. Київ.
Керівник проекту: Іщенко Валерій Володимирович.
Зміст проекту: Проведення спеціальних навчальних заходів з 
формування позитивного ставлення суспільством до замісної терапії, 
зокрема, журналістів та представників влади.
Сума: $ 16 500 
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Стажування 7 представників українських недержавних 
організацій у Йельському університеті для ознайомлення з досвідом 
реалізації програм замісної терапії.
Сума: $ 13 085

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Інформаційний супровід програми запровадження 
замісної терапії, сприяння через інформування та проведення 
спеціальних навчальних заходів формуванню позитивного ставлення до 
замісної терапії з боку суспільства, журналістів, представників влади.
Сума: $ 17 402

Організація: Благодійний фонд “Реабілітаційний центр 
наркозалежних “Віртус”, м. Дніпропетровськ.
Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович.
Зміст проекту: Участь українського експерту Л. Власенка у робочій 
зустрічі з питань доступу до замісної терапії у країнах колишнього СРСР 
та східної Європи.
Сума: $ 524 

ШВАЙЦЕРІВСЬКІ СЕМІНАРИ І КОНФЕРЕНЦІЇ
Кількість проектів: 1

Сума: $ 30 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,57 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Проведення конференції з питань покращення 
догляду за паціентами із ВІЛ/СНІДом, забезпеченя доступності 
паліативного догляду, розвитку програм паліативного догляду у 
стаціонарних відділеннях, їх фінансування, оцінки необхідності 
професійної освіти, та способів інтеграції паліативної допомоги в 
національну політику та програми боротьби з ВІЛ/СНІДом.
Сума: $ 30 000 

ЗАЛЬЦБУРЗЬКІ СЕМІНАРИ
Кількість проектів: 4

Сума: $ 31 860

Частка у загальній сумі грантів: 0,61 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Громадська організація “Ініціативи у громадській охороні 
здоров’я”, м. Київ.
Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна.
Зміст проекту: Фінансове забезпечення участі українських лікарів у 
Зальцбурзьких семінарах у 2005 році.
Сума: $ 11 773 

Організація: Громадська організація “Ініціативи у громадській охороні 
здоров’я”, м. Київ.
Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна.
Зміст проекту: Забезпечення адміністративного супроводу 
українських лікарів у Зальцбурзьких семінарах у 2005 році.
Сума: $ 4 157 
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Організація: Громадська організація “Ініціативи у громадській охороні 
здоров’я”, м. Київ.
Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна.
Зміст проекту: Забезпечення участі українських лікарів 
у Зальцбурзьких медичних семінарах з метою подальшого 
розповсюдження набутих знань у сфері охорони здоров’я.
Сума: $ 11 772 

Організація: Громадська організація “Ініціативи у громадській охороні 
здоров’я”, м. Київ.
Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна.
Зміст проекту: Участь українських лікарів у Зальцбурзьких семінарах 
та навчання в інтернатурі для подальшого розповсюдження набутих 
знань у сфері охорони здоров’я.
Сума: $ 4 158 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Кількість проектів: 4

Сума: $ 24 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,46 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр “Дорога 
життя”, м. Ужгород.
Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович.
Зміст проекту: Проведення пілотних акцій за участі ЗМІ, що 
сприяють зміні громадської думки щодо питань доступності освіти для 
дітей з порушеннями розумового розвитку.
Сума: $ 5 000 

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 
інтелектуальною недостатністю “Джерела”, м. Київ.
Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна.
Зміст проекту: Впровадження діючої моделі денного догляду 
для дорослих осіб із психічнимим розладами на базі недержавної 
організації БТ “Джерела”, м. Київ. Розробка методичної бази для 
подальшого поширення досвіду в Україні. Включення моделі до 
системи соціальної адаптації осіб з психіатричними діагнозами у 
громаді.
Сума: $ 7 520 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Коаліція захисту 
прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”, м. Київ.
Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна.
Зміст проекту: Активізація просування системи соціальної адаптації 
осіб із розумовою відсталістю. Виконання Концепції соціальної 
адаптації вказаної групи шляхом проведення в Києві та регіонах України 
заходів за участі регіональних груп самопредставництва. Лобіювання 
на національному рівні права осіб із психіатричними діагнозами на 
забезпечення соціальної адаптації.
Сума: $ 8 780 

Організація: Благодійний фонд “Інститут раннього втручання” для 
дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів, м. Харків.
Керівник проекту: Кравцова Анна Михайлівна.
Зміст проекту: Продовження інформаційно-просвітницької діяльності 
в інтересах дітей з порушеннями психічного розвитку. Створення 
телепередач, публікацій у ЗМІ. Організація круглих столів, святкувань 
для дітей.
Сума: $ 2 700
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ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
Кількість проектів: 2

Сума: $ 5 900

Частка у загальній сумі грантів: 0,11 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь українських експертів О. Калачова та А. 
Вінницької у конференції Інституту Відкритого Суспільства “Паліативна 
допомога хворим на рак”, м. Будапешт, Угорщина, 4-7 вересня 
2005 року.
Сума: $ 900 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Організація та проведення робочої зустрічі та ряду 
багатосторонніх зустрічей по паліативній допомозі.
Сума: $ 5 000 

РІЗНЕ
Кількість проектів: 19

Сума: $ 166 636

Частка у загальній сумі грантів: 3,18 %

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ:
Організація: Громадська організація “Фонд “Молодість”, м. Київ.
Керівник проекту: Вінокур Леонід Ісакович.
Зміст проекту: Створення телевізійного документального фільму 
“Позитивні люди”: формування авторсько-знімальної групи, написання 
сценарію, зйомки, монтаж, проведення рекламної кампанії, прем’єрні 
демонстрації на національних каналах телебачення.
Сума: $ 19 073 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська 
асоціація зменшення шкоди”, м. Київ.
Керівник проекту: Тимофеєв Олексій Миколайович.
Зміст проекту: Залучення громадськості до обговорення проблем, 
пов’язаних із ВІЛ/СНІДом, привернення уваги європейської 
громадськості у контексті орієнтації України на стандарти ЄС, 
початок обговорення питань програми зменшення шкоди, боротьба з 
наслідками вживання наркотичних речовин та ВІЛ/СНІДу.
Сума: $ 9 800 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь С.Дворяка, О.Кішкіної, Т.Андрєєвої, 
К.Красовського, А.Бойко у конференції “Політика Інституту Відкритого 
Суспільства щодо легальних та нелегальних наркотичних засобів: 
тренінги, дослідження та адвокаційна роль шкіл охорони громадського 
здоров’я”, м.Варна, Болгарія, 8-10 червня 2005 р.
Сума: $ 3 165 

Організація: Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива”, м. Київ.
Керівник проекту: Лисенко Олена Михайлівна.
Зміст проекту: Розробка та тестування системи показників 
моніторингу, здійснення аналізу офіційних письмових документів на 
рівні області, проведення соціологічного опитування цільових груп 
методом інтерв’ювання та анкетування, проведення експертного 
оцінювання, презентація результатів моніторингу.
Сума: $ 12 964 

Організація: Громадська організація “Центр “Соціальна дія”, м. Київ.
Керівник проекту: Салюк Тетяна Олександрівна.
Зміст проекту: Cтворення прецеденту соціального лобіювання у 
сфері політиці контролю за тютюном. Створення циклу радіопрограм 
на першому національному радіо та на радіо “Промінь”. Проведення 
семінару для представників НУО та журналістів, присвячений медійній 
роботі у сфері контролю над тютюном та встановленню взамодії між 
представниками НУО та ЗМІ.
Сума: $ 7 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Організація участі координаторів з охорони 
громадського здоров’я у щорічній зустрічі координаторів у м. Стамбулі, 
Туреччина, 26-28 травня 2005 року.
Сума: $ 530 
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Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська 
асоціація зменшення шкоди”, м. Київ.
Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна.
Зміст проекту: Проведення у Києві, з 2 по 5 червня 2005 року, 
тренінгу “Адвокація в дії”, з питань захисту прав уразливих груп 
населення в межах подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.
Сума: $ 14 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь С. Вологодської, А. Протопопова, К. Шаповал, 
Н. Нікіфорової, В. Лакхумалані у конференції Інституту Відкритого 
Суспільства з політики секс-роботи, м. Вільнюс, Литва, 22-24 липня 2005.
Сума: $ 1 900 

Організація: Національний університет “Києво-Могилянська 
Академія”, м. Київ.
Керівник проекту: Замостьян В. П..
Зміст проекту: Відрядження Бондар О. Ю. на міжнародну 
конференцію до м. Гамільтон, Канада, для участі в обговоренні 
отримання міжнародного гранту на підтримку науково-дослідної роботи 
“Вивчення ризику захворювання лімфомами асоційованого з впливом 
низьких доз іонізуючого опромінення”.
Сума: $ 2 800 

Організація: Черкаська обласна благодійна фундація “Паритет”, 
м. Черкаси.
Керівник проекту: Гончар Сергій Миколайович.
Зміст проекту: Розробка та впровадження механізму виконання 
рішення міської влади з контролю над тютюном на місцевому рівні.
Сума: $ 5 000 

Організація: Асоціація медичних працівників, м. Київ.
Керівник проекту: Губський Юрій Іванович.
Зміст проекту: Залучення громадськості до процесу управління 
державою шляхом проведення громадських слухань з проблем 
охорони здоров’я. Сприяння проведенню парламентських слухань на 
тему “Проблеми у сфері охорони здоров’я і медичного обслуговування 
громадян України та шляхи їх розв’язання”.
Сума: $ 14 970 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь українських спеціалістів у конференції 
Інституту Відкритого Суспільства “Захист прав жінок секс-бізнесу”, 
м. Вільнюс, Литва, 22-24 липень 2005 року.
Сума: $ 425 

Організація: Жидачівський районний центр Суспільної служби 
України, м. Жидачів.
Керівник проекту: Шинкар Ольга Анатоліївна.
Зміст проекту: Створення коаліції громадських організацій для 
впливу на рішення в галузі охорони здоров’я місцевих органів влади.
Сума: $ 12 744 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Забезпечення навчання в Школі охорони здоров’я, 
НаУКМА, для Данілової Олени, отримання ступеня магістра по 
спеціальності “Менеджмент в охороні здоров’я”.
Сума: $ 4 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ.
Зміст проекту: Участь українських експертів на конференцію Інституту 
Відкритого Суспільства “Жніки та ВІЛ/СНІД в країнах Центральної та 
Східної Європи: поєднання різних спільнот задля досягнення спільної 
мети”, м. Варшава, Польща, 10-13 листопада 2005 року.
Сума: $ 1 824 

Організація: Міжнародна громадська організація “Міжнародний центр 
перспективних досліджень”, м. Київ.
Керівник проекту: Бега Андрій Миколайович.
Зміст проекту: Сприяння Урядові України у виробленні ефективної 
політики контролю за тютюном через представлення економічних 
аргументів для встановлення податків на тютюнові вироби на 
оптимальному для суспільства рівні.
Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Центр “Соціальна дія”, м. Київ.
Керівник проекту: Салюк Тетяна Олександрівна.
Зміст проекту: Підтримка існуючих громадських та медіа ініціатив, 
посилення ролі громадського лобіювання у сфері політики контролю за 
тютюном.
Сума: $ 8 500 

Організація: Громадська організація “Український інститут досліджень 
політики щодо громадського здоров’я”, м. Київ.
Керівник проекту: Дворяк Сергій Васильович.
Зміст проекту: Забезпечення формування свідомого вибору 
громадян шляхом проведення публічного фахового обговорення 
передвиборчих платформ партій - учасниць виборів до Верховної Ради 
України - 2006 року у сфері громадського здоров’я, підвищення рівня 
відповідальності та публічності політичних інституцій, що формулюють 
підхід до політики в цій галузі.
Сума: $ 23 718 

Організація: Донецький міський благодійний фонд “Доброта”, 
м. Донецьк.
Керівник проекту: Рогалін Яків Фрідріхович.
Зміст проекту: Створення Громадського комітету з питань охорони 
здоров’я в Донецькій області для покращення ефективності участі 
громадськості при прийнятті рішень в галузі охорони здоров’я.
Сума: $ 13 723
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

СТРУКТУРА ВИТРАТ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 2005 РОКУ
Напрям діяльності Підтримано проектів Сума

Розвиток громадянського суспільства 225 $ 1 050 781

Європейська програма 50 $ 472 280

Верховенство права 102 $ 866 499

Засоби масової інформації 46 $ 375 239

Соціальний капітал і академічні публікації 45 $ 269 151

Освітні програми 8 $ 28 161

Ініціативи у галузі охорони здоров’я 109 $ 1 254 712

Операційна діяльність 69 $ 929 499

Разом: 654 $ 5 246 322

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

СТРУКТУРА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2005 РОКУ
Напрям діяльності Підтримано проектів Сума

Розвиток громадянського суспільства 9 $ 118 809

Європейська програма 3 $ 20 049

Верховенство права 14 $ 246 092

Засоби масової інформації 6 $ 60 655

Соціальний капітал і академічні публікації 3 $ 26 329

Освітні програми 7 $ 265 498

Ініціативи у галузі охорони здоров’я 27 $ 192 067

Разом: 69 $ 929 499

* Згідно з висновками, наданими аудиторською компанією D&T, фінансова документація МФВ 
станом на 31 грудня 2005 року не містить фальшивих матеріалів та хибних документів.
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ 2005 РОКУ ПРОЕКТІВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Регіон України Підтримано проектів
Всеукраїнських 
проектів

Загальна сума
Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 21 1 (4,76 %) $ 132 007  $ 6 500

Вінницька обл. 9 4 (44,44 %) $ 90 692 $ 61 828

Волинська обл. 7 2 (28,57 %) $ 22 885 $ 5 089

Дніпропетровська обл. 12 • $ 107 570 $ -

Донецька обл. 34 6 (17,65 %) $ 269 328 $ 43 394

Житомирська обл. 3 • $ 17 378 $ -

Закарпатська обл. 31 4 (12,90 %) $ 155 202 $ 42 279

Запорізька обл. 11 1 (9,09 %) $ 57 957 $ 11 080

Івано-Франківська обл. 15 • $ 78 298 $ -

Київська обл. 2 • $ 2 103 $ -

Кіровоградська обл. 7 • $ 48 150 $ -

Луганська обл. 16 5 (31,25 %) $ 109 627 $ 40 389

Львівська обл. 47 19 (40,43 %) $ 274 397 $ 112 722

м. Київ 237 155 (65,40 %) $ 2 053 363 $ 1 516 984

Миколаївська обл. 8 1 (12,50 %) $ 53 467 $ 10 300

Одеська обл. 25 3 (12,00 %) $ 125 574 $ 36 169

Полтавська обл. 16 1 (6,25 %) $ 99 515 $ 5 500

Рівненська обл. 5 • $ 26 872 $ -

Сумська обл. 10 • $ 74 135 $ -

Тернопільська обл. 3 • $ 18 742 $ -

Харківська обл. 21 10 (47,62 %) $ 95 097 $ 61 810

Херсонська обл. 6 • $ 76 762 $ -

Хмельницька обл. 5 • $ 31 650 $ -

Черкаська обл. 10 • $ 79 336 $ -

Чернівецька обл. 7 • $ 68 028 $ -

Чернігівська обл. 17 4 (23,53 %) $ 148 688 $ 49 424

Разом: 585 216 (36,92 %) $ 4 316 823 $ 2 003 468

Операційна діяльність 69 43 (62,32 %) $ 929 499 $ 751 729

Разом: 654 259 (39,60 %) $ 5 246 322 $ 2 755 197
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

СТРУКТУРА ВИТРАТ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 2005 РОКУ

Розвиток громадянського суспільства
$ 1 050 781 (20%)

Європейська програма
$ 472 280 (9%)

Верховенство права
$ 866 499 (16%)

Засоби масової інформації
$ 375 239 (7%)Соціальний капітал і 

академічні публікації
$ 269 151 (5%)

Освітні програми
$ 28 161 (0,5%)

Охорона здоров'я
$ 1 254 712 (24%)

Операційні проекти МФВ
$ 929 499 (18%)

та
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ 2005 РОКУ ПРОЕКТІВ
ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПІДТРИМАНИХ МФВ ПРОЕКТІВ 2005 РОКУ — 654, 2004 — 818, 2003 — 674.

2005

2004

2003

20
21

31
 АР Крим (5.06%)

5
6
6

Вінницька обл. (1.27%)

5
11

2
Волинська обл. (1.27%)

12
20

13
Дніпропетровська обл. (3.04%)

28
32

24
Донецька обл. (7.09%)

3
8

4
Житомирська обл. (0.76%)

27
35

28
Закарпатська обл. (6.84%)

10
15

8
Запорізька обл. (2.53%)

15
12

6
ІваноФранківська обл. (3.80%)

6
6

7
Кіровоградська обл. (1.77%)

11
12

14
Луганська обл. (2.78%)

28
31

29
Львівська обл. (7.09%)

84
86

75
Київ і Київська обл. (21.27%)

7
6

5
Миколаївська обл. (1.77%)

22
26

21
Одеська обл. (5.57%)

15
9
9

Полтавська обл. (3.80%)

5
6

4
Рівненська обл. (1.27%)

10
11

3
Сумська обл. (2.53%)

3
9

1
Тернопільська обл. (0.76%)

11
24

13
Харківська обл. (2.78%)

6
7
7

Херсонська обл. (1.52%)

5
8

3
Хмельницька обл. (1.27%)

10
7
7

Черкаська обл. (2.53%)

13
6

7
Чернівецька обл. (1.77%)

13
23

9
Чернігівська обл. (3.29%)

26
22

27
 Операційні проекти (6.58%)

216
293

277
Всеукраїнські проекти (54.68%)



127

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

РОЗПОДІЛ НАДАНИХ 2005 РОКУ ГРАНТІВ 
ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНА СУМА НАДАНИХ МФВ ГРАНТІВ 2005 РОКУ — $ 5 246 322, 2004 — $ 6 185 284, 2003 — $ 5 315 411.

АР Крим (5.04%)
$ 125 507

$ 81 229
$ 139 695

Вінницька обл. (1.16%)
$ 28 864

$ 37 845
$ 48 602

$ 184 161Дніпропетровська обл. (4.32%)
$ 107 570

$ 61 059

$ 304 316Донецька обл. (9.07%)
$ 225 934

$ 133 870

Житомирська обл. (0.70%)
$ 17 378

$ 42 631
$ 29 345

Закарпатська обл. (4.53%)
$ 112 923
$ 121 062

$ 54 472

Запорізька обл. (1.88%)
$ 46 877

$ 59 061
$ 41 912

$ 78 298
ІваноФранківська обл. (3.14%���ma) $ 66 594

$ 33 859

Кіровоградська обл. (1.93%)
$ 48 0150

$ 34 825
$ 27 431

Луганська обл. (2.78%)
$ 69 238

$ 78 062
$ 71 418

Львівська обл. (6.49%)
$ 161 675

$ 98 331
$ 171 326

Київ і Київська обл. (21.62%)
$ 538 482
$ 561 895

$ 494 645

Миколаївська обл. (1.73%)
$ 43 167

$ 33 866
$ 59 114

Одеська обл. (3.59%)
$ 89 405
$ 93 419

$ 113 835

Полтавська обл. (3.77%)
$ 94 015

$ 54 450

$ 60 779

Рівненська обл. (1.08%)
$ 26 872

$ 14 649
$ 24 525

$ 74 135
$ 62 759Сумська обл. (2.98%)

$ 22 684

Харківська обл. (1.34%)
$ 33 287

$ 68 073
$ 42 015

Херсонська обл. (3.08%)
$ 76 762

$ 107 697

$ 43 132

Хмельницька обл. (1.27%)
$ 31 650

$ 42 874
$ 33 920

Чернівецька обл. (2.73%)
$ 68 028

$ 63 950
$ 30 047

$ 138 998

Чернігівська обл. (3.98%)
$ 99 264

$ 54 472

 Операційні проекти (7.14%)
$ 177 770

$ 204 956
$ 201 753

Всеукраїнські проекти (80.42%)
$ 2 003 468

$ 2 491 341
$ 2 577 746

Черкаська обл. (3.18%)
$ 79 336

$ 32 132
$ 48 151

Тернопільська обл. (0.75%)
$ 18 742

$ 21 772

$ 125

Волинська обл. (0.71%)
$ 17 796

$ 30 920

$ 397

2005

2004

2003



ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ОТРИМАЛИ 
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ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ОТРИМАЛИ ГРАНТИ 
МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ «ВІДРОДЖЕННЯ» 2005 РОКУ

# Організація
Підтримано 

проектів
З них 

всеукраїнських
Загальна
сума

1. Агентство регіонального розвитку Луганської області, м. Луганськ 3 · $ 22 755

2. Агентство регіонального розвитку “Донбас”, м. Донецьк 3 · $ 8 408

3. Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ), м. Івано-Франківськ 3 · $ 5 024

4. Асоціація економічного розвитку Коломийщини, м. Коломия 5 · $ 22 819

5. Асоціація “Європейський шлях”, м. Бердянськ 3 · $ 9 549

6. Асоціація жінок в бізнесі, м. Хмельницький 1 · $ 6 000

7. Асоціація медичних працівників, м. Київ 1 1 $ 14 970

8. Асоціація медіа-юристів Львівщини, м. Львів 1 · $ 8 000

9. Асоціація підтримки громадських ініціатив “Ковчег”, м. Одеса 1 1 $ 4 500

10. Асоціація “Поділля Перший”, м. Хмельницький 2 · $ 6 229

11. Асоціація професійних журналістів та рекламістів, м. Житомир 1 · $ 7 000

12. Асоціація студентів-правників юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ 

1 · $ 631

13. Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія 2 · $ 4 827

14. Асоціація циган Татарбунарського району, м. Татарбунари 1 · $ 2 500

15. АТЗТ “Телеком-Сервіс”, м. Шостка 1 · $ 2 000

16. Білогірський фонд інвалідів Чорнобиля, с. Криничне 1 · $ 4 500

17. Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків “Аюрведа”,
м. Біла Церква 

2 · $ 2 103

18. Благодійна асоціація допомоги ВІЛ інфікованим та хворим на СНІД “Світло надії”, 
м. Полтава 

2 · $ 15 546

19. Благодійна організація “Благодійний фонд міжнародного Соломонового
університету”, м. Київ 

1 · $ 6 635

20. Благодійна організація “Вчителі за демократію та партнерство”, м. Київ 1 1 $ 1 852

21. Благодійна організація “Інформаційний центр з біоетики”, м. Київ 1 · $ 388

22. Благодійна організація “Митець”, м. Київ 2 2 $ 9 700

23. Благодійна Організація “Український Центр Порозуміння”, м. Київ 1 1 $ 8 110

24. Благодійна організація “Чернігівський жіночий правозахисний центр”, м. Чернігів 2 · $ 19 256

25. Благодійна установа “Навчально-реабілітаційний центр “Джерело”, м. Львів 1 · $ 110

26. Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною 
недостатністю “Джерела”, м. Київ 

1 1 $ 7 520
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# Організація
Підтримано 

проектів
З них 

всеукраїнських
Загальна
сума

27. Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-психологійної інформації
 “Усі разом”, м. Львів 

2 · $ 24 586

28. Благодійний фонд “Громадське здоров’я” м. Кривого Рогу, м. Кривий Ріг 1 · $ 17 566

29. Благодійний фонд “Донбас проти СНІДу дітей”, м. Макіївка 1 · $ 10 000

30. Благодійний фонд “Дроп ін центр”, м. Київ 1 · $ 7 000

31. Благодійний фонд “Інсайт”, м. Черкаси 2 · $ 38 905

32. Благодійний фонд “Інститут раннього втручання” для дітей з порушеннями
розвитку та дітей-інвалідів, м. Харків 

1 · $ 2 700

33. Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива”, м. Київ 2 1 $ 36 894

34. Благодійний фонд “Крок назустріч”, м. Суми 2 · $ 35 802

35. Благодійний фонд “Місія Інтелектуальних Ініціатив”, м. Київ 1 1 $ 3 430

36. Благодійний фонд “Повернення до життя”, м. Знам’янка 3 · $ 32 274

37. Благодійний фонд “Правничі ініціативи”, м. Острог 1 · $ 6 370

38. Благодійний фонд “Реабілітаційний центр наркозалежних “Віртус”,
м. Дніпропетровськ 

4 · $ 51 658

39. Благодійний фонд розвитку культури та творчості “Лотос”, м. Сімферополь 1 · $ 6 968

40. Благодійний фонд “Рокада”, м. Київ 2 2 $ 639

41. Благодійний фонд “Самодопомога”, м. Львів 1 · $ 7 106

42. Благодійний фонд “Сподівання”, м. Запоріжжя 1 · $ 13 494

43. Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія”, м. Львів 6 6 $ 19 800

44. Благодійний християнський фонд “Солідарність”, м. Івано-Франківськ 2 · $ 22 705

45. Благодіний фонд “Центр правової освіти”, м. Миколаїв 1 · $ 6 930

46. Великоберезнянське районне культурно-просвітнє товариство ромів “Романі Яг”,
смт. В. Березний 

1 · $ 2 496

47. Видавництво “АКТА”, ТзОВ, м. Харків 1 1 $ 2 400

48. Видавництво “Атіка”, ТОВ, м. Київ 1 1 $ 6 627

49. Видавництво “Літопис”, ТОВ, м. Львів 1 1 $ 3 600

50. Видавниче підприємство “Юніверс”, ТОВ, м. Київ 3 3 $ 19 700

51. Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, м. Київ 2 2 $ 11 300

52. Виноградівське районне ромське культурно-просвітнє товариство “Романо-Дром”, 
с. Великі Ком’яти 

1 · $ 2 500

53. Вільна профспілка освіти і науки Львівщини Вільної профспілки освіти і науки 
України, м. Львів 

1 1 $ 23 909

54. Вінницька обласна громадська організація “Подільський центр соціальних 
технологій”, м. Вінниця 

1 1 $ 50 000

55. Вінницька правозахисна група, м. Вінниця 1 · $ 1 063
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56. Вінницький громадський конгрес “Сталість”, м. Вінниця 1 · $ 14 731

57. Волинська обласна громадська організація “Волинський прес-клуб”, м. Луцьк 1 · $ 6 000

58. Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська спілка
з прав людини”, м. Київ 

4 4 $ 53 447

59. Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди”,
м. Київ 

5 2 $ 43 461

60. Всеукраїнська благодійна організація “Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”,
м. Київ 

1 1 $ 13 050

61. Всеукраїнська благодійна організація “Українська Асоціація благодійників”, м. Київ 1 1 $ 13 130

62. Всеукраїнська громадська організація інвалідів користувачів психіатричної
допомоги “Юзер”, м. Вінниця 

1 1 $ 6 854

63. Всеукраїнська громадська організація “Інститут демократії та соціальних процесів”, 
м. Київ 

1 1 $ 5 121

64. Всеукраїнська громадська організація “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб
із інтелектуальною недостатністю”, м. Київ 

4 2 $ 20 120

65. Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України”, м. Київ 1 · $ 470

66. Всеукраїнська громадська організація “Недержавний аналітичний центр
“Інститут реформ”, м. Київ 

2 1 $ 7 789

67. Всеукраїнська громадська організація “Спілка третейських суддів України”, м. Київ 1 1 $ 5 690

68. Всеукраїнська громадська організація “Спілка української молоді в Україні”, м. Київ 1 1 $ 1 793

69. Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація маркетингу”, м. Київ 1 1 $ 1 575

70. Всеукраїнська громадська організація “Фундація сприяння правосуддю”, м. Київ 4 4 $ 53 704

71. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Асоціація трудових
об`єднань молоді України”, м. Київ 

1 · $ 11 174

72. Всеукраїнська спілка громадських організацій “Асоціація агенцій
регіонального розвитку України”, м. Київ 

1 1 $ 2 778

73. Всеукраїнська спілка громадських організацій “Конгрес ромен України”, м. Київ 1 1 $ 3 000

74. Всеукраїнське громадянське об’єднання “Народна воля”, м. Київ 1 · $ 6 925

75. Всеукраїнський благодійний фонд “Правова ініціатива”, м. Київ 2 2 $ 17 730

76. Всеукраїнський благодійний фонд “Українська правнича фундація”, м. Київ 1 1 $ 35 000

77. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, м. Київ 2 2 $ 10 795

78. ГО “Вільний вибір Луганщини”, м. Луганськ 1 · $ 2 604

79. ГО Правова допомога, м. Суми 1 · $ 7 449

80. ГО Учбово-методичний науково-інформаційний центр, м. Харків 1 · $ 292

81. ГО “Центр освітнього моніторингу”, м. Київ 4 3 $ 33 197

82. Громадська Ліга Україна-НАТО, м. Київ 2 · $ 1 335

83. Громадська молодіжна організація “Клуб взаємодопомоги “Життя +”, м. Одеса 1 · $ 9 254
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84. Громадська організація “Асоціація “Інформатіо-Консорціум”, м. Київ 1 1 $ 1 869

85. Громадська організація “Асоціація керівників шкіл м. Києва”, м. Київ 3 3 $ 23 640

86. Громадська організація “Громадський рух “Ліга Офіцерів Севастополя”,
м. Севастополь 

1 · $ 5 138

87. Громадська організація “Дитина і Довкілля”, м. Київ 1 · $ 344

88. Громадська організація “Європейський діалог”, м. Львів 5 1 $ 25 947

89. Громадська організація “Жіночі перспективи”, м. Київ 1 · $ 7 000

90. Громадська організація “За професійну допомогу”, м. Комсомольськ 2 1 $ 17 500

91. Громадська організація “Ініціативи у громадській охороні здоров’я”, м. Київ 4 2 $ 31 860

92. Громадська організація “Інститут аналізу державної та регіональної політики”,
м. Луцьк 

1 · $ 7 900

93. Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного співробітництва”, м. Київ 6 4 $ 59 313

94. Громадська організація “Інститут юдаїки”, м. Київ 1 1 $ 10 000

95. Громадська організація “Інформаційний прес-центр”, м. Сімферополь 1 · $ 7 000

96. Громадська організація “Інформаційний ресурсний центр “Корені трави”, м. Київ 3 2 $ 82 770

97. Громадська організація “Інформаційно-консультативний центр 
“Міжнародна освіта”, м. Київ 

1 · $ 5 000

98. Громадська організація “Карпатське Агентство Прав Людини “Вестед”, м. Ужгород 1 · $ 7 500

99. Громадська організація “Карпатський Дім”, м. Ужгород 1 · $ 12 000

100. Громадська організація “Карпатський центр полінгових досліджень”, м. Ужгород 1 · $ 6 500

101. Громадська організація “Київ — рідний дім”, м. Київ 1 · $ 7 329

102. Громадська організація “Київська школа підприємців”, м. Київ 3 · $ 21 235

103. Громадська організація “Київське юридичне товариство”, м. Київ 1 1 $ 10 596

104. Громадська організація “Кінезіс-Клуб дітей-інвалідів ДЦП Анатолія Смолянінова”,
м. Київ 

1 · $ 656

105. Громадська організація “Клуб “Вікторія”, м. Павлоград 1 · $ 15 117

106. Громадська організація “Клуб “Еней”, м. Київ 5 · $ 59 155

107. Громадська організація “Кримська республіканська група медіації”, м. Сімферополь 1 1 $ 6 500

108. Громадська організація “Лабораторія законодавчих ініціатив”, м. Київ 3 · $ 7 233

109. Громадська організація “Лінія життя”, м. Горлівка 1 · $ 8 227

110. Громадська організація “Луганський обласний центр політичних та
соціологічних досліджень “Політсоціум”, м. Луганськ 

2 1 $ 6 186

111. Громадська організація молодих інвалідів “Джерело надії”, м. Горлівка 1 1 $ 7 923

112. Громадська організація “Молодіжний ініціативний центр (МІЦ) ”За
професійну діяльність”, м. Ужгород 

2 · $ 9 000

113. Громадська організація “Молодіжний центр правничих досліджень”, м. Донецьк 2 2 $ 14 306
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114. Громадська організація “Молодь - резерв ХХІ”, м. Київ 2 2 $ 18 345

115. Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання “Дух і Літера”, м. Київ 4 4 $ 8 575

116. Громадська організація “Національно-культурне об’єднання “Амала” (“Друзі”),
м. Київ 

4 2 $ 3 437

117. Громадська організація “Рада вчителів”, м. Бахчисарай 2 · $ 2 210

118. Громадська організація “Реабілітаційний центр “Ступені”, м. Чернігів 1 · $ 12 899

119. Громадська організація “Розмай”, м. Київ 1 1 $ 11 280

120. Громадська організація “Романо дром” (“Циганська дорога”), м. Миргород 1 · $ 4 370

121. Громадська організація “Севастопольська правозахисна група”, м. Севастополь 1 · $ 3 210

122. Громадська організація “Союз “АМІКУС”, м. Макіївка 3 · $ 34 182

123. Громадська організація “Східноєвропейський інститут проблем медіа”, м. Київ 2 2 $ 20 300

124. Громадська організація “Телекритика”, м. Київ 3 2 $ 13 904

125. Громадська організація “Товариство “Зелений хрест”, м. Львів 1 1 $ 9 620

126. Громадська організація “Товариство незалежних журналістів”, м. Київ 1 1 $ 5 080

127. Громадська організація “Український інститут досліджень політики щодо 
громадського здоров’я”, м. Київ 

3 3 $ 111 539

128. Громадська організація “Фонд медіа ініціатив”, м. Київ 3 3 $ 41 380

129. Громадська організація “Фонд “Молодість”, м. Київ 1 1 $ 19 073

130. Громадська організація “Фундація “Захист Прав Дітей”, м. Київ 2 2 $ 19 885

131. Громадська організація “Херсонський обласний центр “Успішна жінка”, м. Херсон 1 · $ 355

132. Громадська організація “Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу”,
м. Донецьк 

1 · $ 4 000

133. Громадська організація “Центр перспективних інформаційних технологій”, м. Київ 1 · $ 10 000

134. Громадська організація “Центр розвитку бізнес-технологій”, м. Київ 1 1 $ 31 162

135. Громадська організація “Центр “Соціальна дія”, м. Київ 2 2 $ 16 000

136. Громадська організація “Центр соціальних досліджень”, м. Полтава 2 · $ 9 150

137. Громадська організація “Центр соціального добробуту “Доброчин”, м. Чернігів 2 · $ 16 544

138. Громадська організація “Центр сучасних інформаційних технологій
та візуальних мистецтв”, м. Харків 

1 1 $ 14 996

139. Громадська спілка “Буковинська партнерська агенція”, м. Чернівці 1 · $ 6 156

140. Громадський інформаційно-методичний центр “Всесвіт”, м. Харків 1 1 $ 6 327

141. Громадський Рух “Віра, Надія, Любов”, м. Одеса 3 · $ 1 183

142. Громадський центр “Ділові ініціативи”, м. Івано-Франківськ 1 · $ 7 000

143. Державний науково-технічний центр з міжгалузевих та регіональних проблем
екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ “Екоресурс”), м. Чернівці 

1 · $ 14 700
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144. Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України,
м. Київ 

1 1 $ 14 040

145. Дитячий культурно-спортивний клуб “Бембі”, м. Київ 1 · $ 369

146. Дніпропетровська обласна громадська молодіжна організація
“Асоціація дискусійних клубів”, м. Дніпропетровськ 

1 · $ 474

147. Дніпропетровська обласна громадська організація
“Товариство інтелектуальної власності”, м. Дніпропетровськ 

1 · $ 5 999

148. Дніпропетровське обласне громадське об’єднання по захисту прав людини
“Адвокат”, м. Дніпропетровськ 

1 · $ 8 000

149. Дніпропетровське обласне молодіжне об’єднання громадян “Юридична клініка 
“Феміда”, м. Дніпропетровськ 

1 · $ 6 500

150. Донецька обласна ліга ділових і професійних жінок, м. Донецьк 1 · $ 938

151. Донецька обласна молодіжна організація “Євроклуб”, м. Донецьк 3 2 $ 24 605

152. Донецька обласна організація Комітету виборців України, м. Донецьк 1 · $ 4 000

153. Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, м. Донецьк 3 · $ 49 235

154. Донецьке регіональне відділення Української бібліотечної асоціації, м. Донецьк 1 · $ 4 490

155. Донецький державний університет управління, м. Донецьк 1 · $ 815

156. Донецький міський благодійний фонд “Доброта”, м. Донецьк 3 · $ 21 086

157. Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк 1 · $ 12 942

158. Донецький обласний благодійний фонд “Центр розвитку філантропії”, м. Донецьк 1 · $ 763

159. Донецький обласний наркологічний диспансер, м. Донецьк 1 · $ 2 667

160. Дочірнє підприємство “Самміт - книга”, м. Київ 1 1 $ 38 565

161. Жидачівський районний центр Суспільної служби України, м. Жидачів 1 · $ 12 744

162. Житомирське міське молодіжне товариство ромів “Ромастан”, м. Житомир 1 · $ 270

163. Житомирський обласний благодійний фонд протидії соціально
небезпечним хворобам та СНІД, м. Житомир 

1 · $ 10 108

164. Жіночий інформаційно-координаційний центр, м. Дніпропетровськ 1 · $ 474

165. Жмеринська міська молодіжна асоціація “Ініціатива”, м. Жмеринка 1 · $ 400

166. Закарпатська державна обласна універсальна наукова бібліотека, м. Ужгород 1 · $ 3 000

167. Закарпатська обласна громадська організація “Товариство громадського 
самозахисту”, м. Ужгород 

1 · $ 460

168. Закарпатська обласна організація “Ужгородський прес-клуб”, м. Ужгород 1 · $ 7 000

169. Закарпатська обласне молодіжне товариство ромів “Романі Бахт”, м. Ужгород 1 · $ 1 000

170. Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів “Романі Яг”, м. Ужгород 2 2 $ 36 796

171. Закарпатське обласне товариство ромів “Бахтало-Дром” (“Щаслива дорога”),
м. Ужгород 

1 · $ 1 100
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172. Закарпатське обласне товариство циган “Амаро Дром”, м. Ужгород 1 · $ 2 400

173. Закарпатський благодійний фонд “Благо”, м. Ужгород 1 · $ 600

174. Закарпатський обласний благодійний фонд “Закарпаття проти СНІДу”, м. Ужгород 1 · $ 10 825

175. Запорізька міська громадська правозахисна жіноча організація, м. Запоріжжя 1 1 $ 11 080

176. Запорізьке обласне громадське об’єднання “Демократичні ініціативи – 2002”,
м. Запоріжжя 

1 · $ 6 746

177. Запорізьке обласне молодіжне об’єднання “НДО “Зелена Планета”, м. Запоріжжя 1 · $ 461

178. Запорізький національний університет, м. Запоріжжя 1 · $ 6 500

179. Запорізький обласний комітет молодіжних організацій, м. Запоріжжя 1 · $ 464

180. Західноукраїнський медіа-центр “Нова журналістика”, м. Львів 1 1 $ 9 972

181. Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи”, м. Львів 1 1 $ 2 235

182. Західноукраїнський центр прав людини та громадських ініціатив, м. Стрий 1 · $ 2 513

183. Звенигородська районна громадська організація “Ромаї Катуна”, м. Звенигородка 1 · $ 700

184. Знам’янська міська організація “Знам’янський прес-клуб”, м. Знам’янка 1 · $ 1 901

185. Інноваційний центр з міжнародних освітніх програм “ІНКОС”, м. Київ 1 1 $ 12 158

186. Інститут громадянського суспільства, м. Київ 1 · $ 381

187. Інститут демократії імені Пилипа Орлика, м. Київ 1 · $ 272

188. Інститут економіко-соціальних проблем “Республіка”, м. Київ 2 1 $ 20 936

189. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, м. Київ 1 · $ 544

190. Інститут міжнародних відносин КНУ ім.Т.Г.Шевченко, м. Київ 1 1 $ 3 820

191. Інститут місцевого розвитку Чернігівщини, м. Чернігів 1 · $ 4 940

192. Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого, м. Київ 1 · $ 20 000

193. Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності, м. Київ 1 1 $ 9 168

194. Інститут розвитку міста Івано-Франківськ, м. Івано-Франківськ, 1 · $ 2 828

195. Інститут сільського розвитку, м. Київ 1 1 $ 6 764

196. Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція та розвиток”, м. Сімферополь 1 · $ 47 974

197. Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ 1 · $ 423

198. Інформаційно-ресурсний центр “Реформування земельних відносин в Україні”,
м. Київ 

1 1 $ 29 512

199. Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, м. Боярка 1 1 $ 4 300

200. Київська міська громадська організація “Інститут ліберального суспільства”, м. Київ 1 1 $ 4 726

201. Київська незалежна медіа-профспілка України, м. Київ 2 1 $ 19 850

202. Київський національний економічний університет, м. Київ 1 · $ 7 000

203. Київський юридичний інститут МВС України, м. Київ 1 · $ 5 840
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204. К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.”, м. Київ 5 5 $ 16 878

205. Коаліція молодіжних громадських організацій Черкаської області
“Молода Черкащина”, м. Черкаси 

1 · $ 3 670

206. Кобеляцька міська громадська організація “МАРКа”, м. Кобеляки 1 · $ 2 732

207. Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, м. Сімферополь 3 · $ 17 492

208. Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ 2 1 $ 10 770

209. Кореспондентський пункт ТРК “НБМ” в місті Чернівці та Чернівецькій області
“НБМ-Чернівці”, м. Чернівці 

1 · $ 7 000

210. Костянтинівська міська громадська організація “Товариство сприяння
ВІЛ-інфікованим”, м. Костянтинівка 

1 · $ 14 861

211. Кременчуцька міська громадська організація сприяння профілактиці соціально 
негативних явищ у суспільстві “Порятунок”, м. Кременчук 

1 · $ 11 978

212. Культурне товариство циган Закарпаття “Ром Сом”, м. Ужгород 3 · $ 15 330

213. Ліга кримськотатарських юристів “Ініціум”, м. Сімферополь 1 · $ 6 425

214. Ліга студентів-правників Львівської комерційної академії, м. Львів 1 1 $ 10 375

215. Луганська обласна група медіації, м. Луганськ 1 1 $ 9 950

216. Луганська обласна організація “Суспільна служба правової допомоги”, м. Луганськ 1 · $ 7 200

217. Луганська обласна фундація “Регіон і Громада”, м. Луганськ 1 · $ 5 045

218. Луганське обласне відділення ВГО “Громадський контроль”, м. Луганськ 1 1 $ 5 632

219. Луганське регіональне відділення асоціації міст України, м. Луганськ 1 · $ 7 300

220. Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє”, м. Луганськ 3 2 $ 34 838

221. Львівська міська громадська організація “Інформаційно-методичний 
центр “Дебати”, м. Львів 

1 · $ 6 320

222. Львівська міська громадська організація “Львівський інститут іміджмейкерства
та реклами”, м. Львів 

1 · $ 7 552

223. Львівська міська громадська організація “Світло”, м. Львів 1 · $ 7 110

224. Львівська міська громадська організація “Центр Інформаційного консалтингу”,
м. Львів 

1 · $ 6 000

225. Львівська обласна організація “Молода просвіта”, м. Львів 1 · $ 421

226. Маріупольська спілка молоді, м. Маріуполь 1 · $ 13 235

227. Медико-соціальний реабілітаційний центр “Дорога життя”, м. Ужгород 1 · $ 5 000

228. Медичний інформаційно-аналітичний центр “Вектор”, м. Київ 4 1 $ 20 228

229. Миколаївська асоціація ВІЛ-інфікованих “Час Життя”, м. Миколаїв 2 1 $ 17 715

230. Миколаївська обласна громадська організація “Новий вибір”, м. Миколаїв 1 · $ 5 000

231. Миколаївський благодійний фонд “Благодійність”, м. Миколаїв 1 · $ 6 948

232. Миколаївський місцевий благодійний фонд “Вихід”, м. Миколаїв 1 · $ 10 000
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233. Миколаївський обласний наркологічний диспансер, м. Миколаїв 1 · $ 2 039

234. Міжнародна громадська організація “Міжнародний центр перспективних 
досліджень”, м. Київ 

2 2 $ 50 000

235. Міжнародне товариство прав людини — Українська секція, м. Київ 1 1 $ 1 485

236. Міжнародний благодійний фонд “Академія української преси”, м. Київ 5 5 $ 54 081

237. Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської Академії, м. Київ 1 1 $ 6 500

238. Міжнародний благодійний фонд “Дослідницький центр соціальної політики”,
м. Київ 

1 1 $ 10 996

239. Міжнародний благодійний фонд “ОМНІ - мережа для дітей”, м. Рівне 1 · $ 520

240. Міжнародний благодійний фонд “Український жіночий фонд”, м. Київ 1 · $ 920

241. Міжнародний жіночий правозахисний центр “ЛаСтрада – Україна”, м. Київ 1 1 $ 2 104

242. Міжнародний медичний реабілітаційний центр для жертв воєн і тоталітарних
режимів, м. Київ 

1 · $ 442

243. Міжнародний рух “Українська Асоціація Міжнародної Амністії”, м. Київ 1 · $ 353

244. Міжнародний фонд “Відродження”, м. Київ 69 43 $ 929 499

245. Міжнародний фонд “Центр суддівських студій”, м. Київ 4 4 $ 38 064

246. Міська громадська організація “Консультаційний центр інформаційних технологій”, 
м. Олександрія 

1 · $ 2 922

247. Міська молодіжна громадська організація “Молодіжна Альтернатива”, м. Чернігів 1 1 $ 8 436

248. Міська полікліника №5 м. Дніпрпетровськ (міський нароклогічний діспанер),
м. Дніпропетровськ 

1 · $ 1 782

249. Міський центр гуманістичних технологій “Ахалар”, м. Чернігів 2 · $ 7 313

250. Молодіжна громадська організація “Добра воля”, м. Ізмаїл 1 · $ 5 295

251. Молодіжна громадська організація “Європейська асоціація студентів права 
“ЄАСП-Ужгород”, м. Ужгород 

1 · $ 6 580

252. Молодіжна громадська організація “Молодіжний гуманітарний центр”, м. Київ 1 1 $ 14 972

253. Молодіжна громадська організація “Фундація Регіональних Ініціатив”, м. Ужгород 2 1 $ 6 905

254. Молодіжний громадський центр “Еталон”, м. Івано-Франківськ 2 · $ 10 922

255. Молодіжний муніципальний центр, м. Тернопіль 1 · $ 1 342

256. Молодіжний фонд “Новий вибір”, м. Миколаїв 1 · $ 4 835

257. Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери “Соціум-ХХІ”, м. Київ 1 1 $ 14 647

258. Молодіжний центр “Форум”, м. Вінниця 1 · $ 5 990

259. Молодіжно-жіночий гендерний центр ім. Наталі Кобринської, м. Львів 1 · $ 416

260. Муніципальний центр стратегічного планування і маркетингових досліджень,
м. Світловодськ 

1 · $ 6 163
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261. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
м. Київ 

1 · $ 527

262. Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, м. Київ 2 · $ 3 152

263. Незалежний центр політичних досліджень, м. Київ 1 1 $ 14 275

264. Ніжинська агенція регіонального розвитку, м. Ніжин 1 · $ 4 330

265. Об’єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття, м. Ужгород 1 · $ 6 800

266. Обласний комунальний заклад “Сумська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Н.К. Крупської”, м. Суми 

1 · $ 6 000

267. Обласний культурний центр “Аме Рома”, м. Харків 2 · $ 3 750

268. Община циган “Аме Рома” у Черкаській області, м. Золотоноша 1 · $ 2 500

269. Одеська міська громадська організація “Лицем до лиця”, м. Одеса 2 · $ 14 980

270. Одеська обласна громадська організація “Одеський прес-клуб”, м. Одеса 1 · $ 2 139

271. Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України”, м. Одеса 

1 · $ 3 040

272. Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського, м. Одеса 1 · $ 3 861

273. Одеська правозахисна група “Верітас”, м. Одеса 2 1 $ 20 066

274. Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації громадян без 
постійного місця проживання “Шлях до дому”, м. Одеса 

3 1 $ 39 686

275. Одеський обласний наркологічний диспансер, м. Одеса 1 · $ 2 265

276. Одеський ромський конгрес “Бахтало Дром”, м. Одеса 1 · $ 1 500

277. Південно-східний центр Муніципального і Регіонального розвитку, м. Луганськ 1 · $ 1 617

278. Південноукраїнський центр молодих юристів, м. Одеса 1 · $ 6 948

279. Підприємство товариства “Знання України” “Український центр духовної культури”, 
м. Київ 

1 1 $ 2 500

280. ПІІФ ТОВ “Телерадіокомпанія “НБМ”, м. Київ 1 1 $ 21 600

281. Подільський центр прав людини, м. Вінниця 1 · $ 6 680

282. Полтавська обласна спілка молодіжних та дитячих громадських організацій 
Молодіжний парламент Полтавщини, м. Полтава 

1 · $ 5 433

283. Полтавський обласний благодійний фонд “Громадське здоров’я”, м. Полтава 5 · $ 39 773

284. Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
ім.М.В.Остроградського, м. Полтава 

1 · $ 506

285. ПП “Видавництво “Тезис”, м. Вінниця 2 2 $ 4 974

286. Приватне підприємство “Продюсерський центр “PRIME TIME”, м. Київ 1 1 $ 10 000

287. Приватне підприємство “Телерадіокомпанія “Дар”, м. Чернігів 1 · $ 15 000

288. Професійна спілка працівників мас-медіа м. Чернігова, м. Чернігів 1 · $ 10 000
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289. Рахівське районне жіноче громадське культурно-просвітнє товариство “Бахталі 
лума” (“Щасливий світ”), м. Рахів 

1 · $ 2 500

290. Реабілітаційний центр “Сходи”, м. Київ 1 · $ 23 160

291. Регіональне агентство стійкого розвитку, м. Львів 1 · $ 4 897

292. Регіональний благодійний фонд “Резонанс”, м. Львів 1 1 $ 10 902

293. Регіональний громадський фонд “Право і демократія”, м. Львів 2 1 $ 18 250

294. Регіональний інформаційний і правозахисний Центр для геїв та лесбійок
“Наш світ”, м. Київ 

1 1 $ 11 632

295. Республіканський наркологічний диспансер, м. Сімферополь 1 · $ 2 365

296. Рівненська обласна громадська організація Комітету виборців України, м. Рівне 1 · $ 3 986

297. Ромська асоціація міста Балта та Балтського району, м. Балта 2 · $ 2 530

298. Севастопольська міська громадська організація “Об’єднання “Євроатлантичний 
вибір””, м. Севастополь 

1 · $ 6 845

299. Сімферопольська міська ГО “Регіональне ресурсне агентство “Крим-перспектива”, 
м. Сімферополь 

2 · $ 7 907

300. Слов’янська міська громадська організація “Наша допомога”, м. Слов’янськ 1 · $ 16 521

301. Соціально-психологічна лабораторія “Суспільне народження”, м. Рівне 1 · $ 9 996

302. СПД Чопик Юрій Богданович, м. Львів 2 2 $ 7 500

303. Суб’єкт підприємницької діяльності Онисько Наталія Борисівна, м. Львів 1 1 $ 5 866

304. Сумська міська громадська організація “Центр досліджень регіональної політики”, 
м. Суми 

3 · $ 18 868

305. Сумська обласна громадська організація “Сумський прес-клуб”, м. Суми 1 · $ 2 117

306. Сумська обласна молодіжна громадська організація “Матриця”, м. Суми 1 · $ 7 979

307. Сумський обласний комітет молодіжних організацій, м. Суми 1 · $ 1 899

308. Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза”, м. Львів 2 · $ 13 670

309. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Міністерства освіти і науки 
України, м. Луганськ 

1 · $ 6 500

310. Тернопільська обласна асоціація жінок, м. Тернопіль 1 · $ 9 350

311. ТОВ Видавництво “Книга”, м. Київ 1 1 $ 1 500

312. ТОВ “Видавництво “Промінь”, м. Київ 1 1 $ 8 500

313. ТОВ “Видавництво “Факт”, м. Київ 1 1 $ 5 700

314. ТОВ “Видавництво “Фоліо”, м. Харків 2 2 $ 4 450

315. ТОВ “Джерела М”, м. Київ 1 1 $ 38 565

316. ТОВ “Інформаційний центр “Незалежність”, м. Львів 1 · $ 4 967

317. ТОВ “Контекст-медіа”, м. Київ 1 · $ 16 500

318. ТОВ “Медіа Дім “РАВА”, м. Київ 1 1 $ 14 500
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319. ТОВ “ППС-2002”, м. Вишневе 1 1 $ 6 000

320. ТОВ “Редакція газети “Молодий буковинець”, м. Чернівці 1 · $ 7 191

321. ТОВ “Редакція-МВ”, м. Мелітополь 2 · $ 9 663

322. ТОВ “Смолоскип”, українське незалежне видавництво”, м. Київ 2 2 $ 7 500

323. ТОВ “Телерадіокомпанія “Радіо-Ера”, м. Київ 1 1 $ 15 000

324. ТОВ “Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій”,
м. Тернопіль 

1 · $ 8 050

325. Товариство “Відродження Криму”, м. Бахчисарай 1 · $ 1 535

326. Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія А.С.С.”, м. Чернівці 1 · $ 16 029

327. Товариство Лева, м. Львів 1 1 $ 4 885

328. Товариство музичної культури циган Закарпаття “Лаутарi”, м. Ужгород 2 1 $ 3 110

329. Товариство ромів Закарпаття “Рома”, м. Ужгород 2 · $ 3 300

330. Товариство соціально - культурного розвитку “Панонія”, м. Ужгород 1 · $ 3 000

331. Товариство сприяння розвитку самоврядування “Хорол”, м. Хорол 1 · $ 4 527

332. Ужгородська районна організація “Союз Українок”, м. Ужгород 1 · $ 2 500

333. Ужгородський навчальний центр “Ніка”, м. Ужгород 1 · $ 2 500

334. Українська академія зовнішньої торгівлі, м. Київ 1 · $ 6 948

335. Українська асоціація по біоетиці, м. Київ 1 · $ 387

336. Українська асоціація релігієзнавців, м. Київ 1 1 $ 6 085

337. Український освітній центр реформ, м. Київ 1 · $ 464

338. Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, 
м. Київ 

2 2 $ 63 000

339. Українсько-американське бюро захисту прав людини, м. Київ 3 2 $ 29 162

340. Уманський благодійний фонд “Пробудження”, м. Умань 2 · $ 15 076

341. Фонд “Європа ХХІ”, м. Київ 1 · $ 8 800

342. Фонд підтримки підприємництва “Болехівський бізнес-центр”, м. Болехів 1 · $ 7 000

343. Фонд “Правова просвіта”, м. Донецьк 1 1 $ 6 560

344. Фонд сприяння розвитку Львівської правничої школи “Правничі ініціативи”, м. Львів 1 · $ 7 000

345. Фонд сприяння розвитку української правової думки та пропаганди державницьких 
традицій “Право для України”, м. Львів 

1 · $ 5 300

346. Фундація “Відкрите суспільство”, м. Київ 5 4 $ 43 524

347. Фундація ім. О. Ольжича, м. Київ 1 1 $ 1 450

348. Фундація соціально-правового захисту населення “Чинність закону”, м. Київ 2 2 $ 19 958

349. Харківська міська ГО “Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень”, м. Харків 1 · $ 540
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350. Харківська міська громадська організація “ЕкоПраво-Харків”, м. Харків 1 · $ 417

351. Харківська міська громадська організація “Технології для освіти”, м. Харків 1 1 $ 2 841

352. Харківська правозахисна група, м. Харків 1 1 $ 9 590

353. Харківське обласне відділення Комітету виборців України, м. Харків 2 · $ 13 999

354. Харківське обласне національно-культурне товариство циган “Ромен”,
с. Мала Данилівка 

1 · $ 520

355. Харківське юридичне товариство, м. Харків 1 1 $ 1 800

356. Харківський громадський фонд місцевої демократії, м. Харків 1 1 $ 5 980

357. Харківський громадський центр “Молодь за демократію”, м. Харків 1 1 $ 10 106

358. Харківський громадський центр “Освіта”, м. Харків 1 · $ 1 000

359. Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків 2 1 $ 11 265

360. Харківський обласний благодійний фонд “ІнтЕко”, м. Харків 1 · $ 754

361. Херсонська міська громадська організація “Розвиток”, м. Херсон 1 · $ 6 893

362. Херсонська обласна організація Комітету виборців України, м. Херсон 2 · $ 12 330

363. Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст”, м. Херсон 2 · $ 57 184

364. Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем наркоманії “Вікторія”,
м. Хмельницький 

2 · $ 19 421

365. Центр громадських ініціатив “Світоч”, м. Бахчисарай 2 · $ 5 081

366. Центр громадських молодіжних організацій Волині “Наша справа”, м. Луцьк 6 2 $ 16 885

367. Центр європейських та трансатлантичних студій, м. Київ 1 1 $ 11 575

368. Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг “Меридіан”, м. Львів 1 · $ 5 607

369. Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, м. Київ 7 5 $ 27 068

370. Центр підтримки приватної ініціативи, м. Львів 1 1 $ 460

371. Центр підтримки творчих ініціатив, м. Кіровоград 1 · $ 4 890

372. Центр політико-правових реформ, м. Київ 1 · $ 1 030

373. Центр політичних досліджень, м. Львів 2 · $ 12 120

374. Центр політологічних досліджень, м. Донецьк 2 · $ 9 564

375. Центр прав людини “Древо життя”, м. Харків 1 · $ 6 210

376. Центр правової допомоги населенню “Громадський захисник”, м. Київ 1 1 $ 10 144

377. Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України, 
м. Київ 

1 1 $ 10 000

378. Центр регіональних ініціатив Яворівщини, м. Яворів 1 · $ 7 930

379. Центр ресоціалізації наркозалежних “Твоя Перемога”, м. Сімферополь 1 · $ 7 277

380. Центр соціально-інформаційних технологій “Соціальна перспектива”, м. Київ-21 1 · $ 4 465
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381. Центр сприяння міжнародній освіті “Освіта”, м. Одеса 1 · $ 1 000

382. Центр сприяння міжнародній освіті “Освіта”, м. Сімферополь 1 · $ 1 000

383. Центр сучасних освітніх технологій, м. Рівне 1 · $ 6 000

384. Часопис “Критика”, м. Київ 2 2 $ 5 000

385. Черкаська обласна благодійна фундація “Паритет”, м. Черкаси 1 · $ 5 000

386. Черкаська обласна молодіжна громадська організація “Демократичні перетворення 
України”, м. Черкаси 

1 · $ 4 985

387. Черкаська обласна організація Комітету виборців України, м. Черкаси 1 · $ 8 500

388. Чернівецька обласна громадська організація “Комітет виборців”, м. Чернівці 1 · $ 3 940

389. Чернівецький міський благодійний фонд “Нова сім’я”, м. Чернівці 1 · $ 13 012

390. Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, м. Чернігів 1 · $ 3 982

391. “Чернігівський медіа-клуб” громадська організація, м. Чернігів 1 · $ 5 000

Разом [ 391 організація ]: 654 259 $ 5 246 322



НАГЛЯДОВА РАДА, 
ПРАВЛІННЯ, ПРАЦІВНИКИ 

МФВ
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

НАГЛЯДОВА РАДА

Роман Шпорлюк, Голова
Іван Дзюба
Оксана Забужко
Василь Куйбіда
Борис Тарасюк
Рефат Чубаров
Наталя Яковенко

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

ПРАВЛІННЯ

Ігор Бураковський, Голова
Євген Захаров
Ігор Коліушко
Тетяна Лебедєва
Андрій Курков
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

ПРАЦІВНИКИ

Євген Бистрицький виконавчий директор

Наталя Саннікова фінансовий директор

Євген Адаменко інформаційний консультант

Олеся Архипська директор з питань інформаційної та комунікаційної діяльності

Олександр Беца директор програми “Верховенство права”

Неля Вишневська головна бухгалтерка

Лариса Бондар бухгалтерка

Маркіян Дулеба менеджер програми “Верховенство права”

Сергій Дьома менеджер програм “Рома України” та “Відкритого фонду для ЗМІ” 

Лілія Гриневич радник директора за проектом “Центр тестових технологій”

Ірина Іванюк менеджерка освітніх програм

Володимир Залозний керівник технічного відділу

Віталій Замніус директор програми “ЗМІ”

Роман Кобець директор програми “Посилення впливу громадянського 
суспільства”

Артем Колесник менеджер відділу зв'язків із громадськістю

Андрій Коноплянніков координатор з технічної підтримки користувачів

Тетяна Кухаренко менеджерка програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів” 

Ірина Кучма менеджерка програми “Соціальний капітал та академічні 
публікації”

Олександр Мажара юрисконсульт

Ігор Морозов керівник відділу управління проектами

Олег Нездемовський керівник відділу інформаційних технологій

Роман Романов менеджер програми “Верховенство права”

Олена Романова керівниця приймальні

Ірина Солоненко менеджерка Європейської програми 

Геннадій Деркач менеджер відділу управління проектами
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

ПОЗАШТАТНІ ПРАЦІВНИКИ

Христина Басілія координаторка програми “ЗМІ”

Світлана Білоус координаторка проектів

Олена Кучерук менеджерка медичної програми 

Дмитро Шульга координатор проектів Європейської програми

Юлія Антоненко секретар виконавчого директора

Олена Михайлова координаторка програми “Відкритий фонд для ЗМІ України”

Лілія Баран асистентка освітніх програм

Олександра Горячева асистентка програми “Посилення впливу громадянського 
суспільства” 

Любомир Гультай координатор донорської мережі

Ліана Мороз асистентка програми “Верховенство права”

Ольга Рудакова менеджерка відділу управління проектами

Георгій Касьянов радник директора з освітніх питань

Анна Торопова директорка проекту “Центр тестових технологій”



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
МФВ
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

04053, м. Київ, вул. Артема, 46
Тел.: +38 (044) 461 9709
 +38 (044) 461 9500
Факс: +38 (044) 486 7629
Eл. пошта: irf@irf.kiev.ua
Веб-сайт: www.irf.kiev.ua

Мережа партнерства•2005

Вінницька область: 
Вінницька обласна громадська організація “Подільський центр соціальних технологій” 
Керівник: Яцюк Оксана
21050, м. Вінниця, вул. Михайличенка, 10, оф. 4
Тел.: (0432) 52-09-05
Ел. пошта: pcst@rc.vinnitsa.com

Волинська область: 
Асоціація захисту прав молоді Волині
Керівник: Іванюк Микола
43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 18, офіс 13
Тел.: (03322) 4-83-12, 4-56-73
Ел. пошта: aspmv@yahoo.com, aspmv@ukr.net

Донецька область: 
Донецька громадська організація “Альянс”
Керівник: Закревська Світлана
83015, м. Донецьк, пр. Миру, 8, оф. 406
Тел.: (062) 338-40-83, 381-36-00
Ел. пошта: alliance@euromb.com
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Дніпропетровська область: 
Благодійна огранізація “Дніпропетровська Асоціація розвитку регіонів”
Керівник: Добровольська Анастасія
49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, оф. 120, оф. 450, 
Тел.: (056) 742-86-20, 740-31-86, 744-79-32
Ел. пошта: dard2005@gmail.com

Житомирська область: 
Асоціація професійних журналістів та рекламістів Житомирщини
Керівник: Новожилова Ірина
10014, м. Житомир, майдан Рад, 12, оф. 602
Тел.: (0412) 37-26-94
Ел. пошта: media_centr@zt.ukrtel.net

 Закарпатська область: 
Закарпатська обласна організація “Ужгородський прес-клуб”
Керівник: Жугай Віталій
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 3
Тел./факс: (0312) 61-24-79
Ел. пошта: pressclub@ukrpost.ua, uzhgorod@cure.org.ua

Запорізька область: 
Благодійний фонд “Відкритий світ”
Керівник: Мураховський Олександр
69037, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 173
Тел.: (061) 289 14 85
Ел. пошта: alpina@personal.zp.ua
Веб-сайт: www.ap.com.ua

Івано-Франківська область: 
Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ) 
Керівник: Русанов Геннадій
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26
Тел.: (0342) 55 20 22 | 55 20 26
Ел. пошта: aedif@aedif.if.ua
Веб-сайт: www.aedif.if.ua

Кіровоградська область:
Новоукраїнська районна організація “Прес-клуб реформ”
Керівник: Талашкевич Віторія
25006, м. Кіровоград, вул. Островського, 2, оф. 20
Тел.: (0522) 32-05-31
Ел. пошта: kirovohrad@cure.org.ua
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Львівська область: 
Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза”
Керівник: Скочиляс Любомир
79008, м. Львів, вул. Лисенка, 43
Тел.: (0322) 97-55-70, 97-03-17
Ел. пошта: consort@geneza.lviv.ua, skochylyas@yahoo.com

Луганська область: 
Луганська обласна організація “Студентське братство Луганської області”
Керівник: Кормілецький Олексій
91040, м. Луганськ, квартал 50 Років Жовтня, 8/6
Тел.: (0642) 55-22-28
Тел./Факс: (0642) 62-07-93
Ел. пошта: oleskor@ukr.net, pela@ukr.net, art_pr@ukr.net, studbrat84@mail.ru

Миколаївська область: 
Фонд розвитку міста Миколаєва
Керівник: Золотухін Михайло
54001, м. Миколаїв, вул Севастопольська 15, оф. 3-а
Тел.: (0512) 47-38-79
Ел. пошта: centre@sed.nikolaev.ua

Одеська область: 
Одеська міська громадська організація “Лицем до лиця”
Керівник: Трепалюк Ганна
65014, м. Одеса, вул. Маразлієвська, 38
Тел./факс: (048) 738-68-30
Eлектронна пошта: facetoface@gt.com.ua
Веб-сайт: www.facetoface.com.ua

Полтавська область: 
Полтавська міська спілка жінок “Чураївна”
Керівник: Курилко Вікторія
36014, м. Полтава, вул. Шевченка, 196
Тел.: (0532) 66-88-81
Ел. пошта: churayivna@pi.net.ua
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Рівненська область: 
Рівненська міська громадська організація “Рівненський прес-клуб”
Керівник: Торбіч Антоніна
33028, м. Рівне, м-н Незалежності, 3, оф. 418
Тел.: (0362) 63-45-93
Ел. пошта: rivne@cure.org.ua
Веб-сайт: http://rivne.cure.org.ua

Сумська область: 
Сумська обласна громадська організація “Сумський прес-клуб”
Керівник: Федорина Алла
40030, м. Суми, Червона площа, 13, оф. 7
Тел.: (0542) 34-07-99, 34-07-98
Ел. пошта: sumy@cure.org.ua, sumPK@ukr.net

Тернопільська область:
Тернопільська міська громадська організація `Студія журналістики “Кореспондент”`
Керівник: Вербицька Тетяна
46008, м. Тернопіль, вул. Оболоня, 11, оф. 68
Тел.: (0352) 25-50-63
Ел. пошта: korespondent@inbox.ru 

Харківська область: 
Фонд Місцевої Демократії
Керівник: Мірошник Ольга
61003, м. Харків, пл. Рози Люксембург, 10
Тел.: (057) 731-60-44, 771-07-92
Ел. пошта: miroshnyk@mail.ru

Херсонська область: 
Херсонська міська організація “Херсонський прес-клуб”
Керівник: Жіляєва Оксана
73000, м. Херсон, пр-кт Ушакова, 2, оф. 304
Тел.: (0552) 49-02-67
Ел. пошта: kherson@cure.org.ua

Хмельницька область: 
Громадська організація “Асоціація жінок у бізнесі”
Керівник: Рохова Наталія
29001, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 60/1
Тел.: (0382) 70-23-93, (0382) 65-05-91
Ел. пошта: womanbz@ic.km.ua
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Черкаська область: 
Черкаська обласна організація “Черкаський прес-клуб”
Керівник: Прядко Оксана
18002, м. Черкаси, вул. Фрунзе, 29, готель “Росава,” оф. 902
Тел.: (0472) 45-20-61
Ел. пошта: cherkasy@cure.org.ua

Чернівецька область: 
Товариство “Український Народний Дім в Чернівцях”
Керівник: Старик Володимир
58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2
Тел./Факс: (0372) 52-80-59
Ел. пошта: ndim@west.com.ua

Чернігівська область: 
Громадська організація “Чернігівський громадський комітет захисту прав людини”
Керівник: Тарасов Віктор
14000, м. Чернігів, вул. Горького 57/1
Тел.: (0462) 16-53-81
Електрона пошта: info@protection.org.ua

Автономна республіка Крим: 
Регіональне Ресурсне агенство “Крим-Перспектива”
Керівник: Дехтярьова Катерина
95005, м. Сімферополь, вул. Хацко, 13/1
Тел.: (0652) 29-98-12
Ел. пошта: kdeg@pop.cris.net

Місто Севастополь: 
Громадський рух “Ліга офіцерів Севастополя”
Керівник: Лучіков Тимофій
99029, м. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова 15, оф. 15
Тел.: (0692) 44-37-14
Ел. пошта: sevcvu@yandex.ru



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ 
АУДИТОРІВ

DELOITTE & TOUCHE













NOTES



Міжнародний фонд «Відродження»
04053, м. Київ, вул. Артема, 46

тел.: +38 (044) 461 9709, +38 (044) 461 9500
факс: +38 (044) 486 7629

E-mail:  irf@irf.kiev.ua
Web-site: www.irf.kiev.ua

Послуги друку надано ФО-підпримцем ...............
тел.: +38 (044) ххх-хх-хх
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