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Про Міжнародний фонд “Відродження”
Відкрите суспільство – це суспільство, яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має 
монополії на істину, що різні люди мають різні погляди та інтереси, що добрі аргументи мають 
бути почуті суспільством і що існує потреба в установах, які б були відкриті для покращення, 
які б захищали права усіх людей і давали б їм змогу жити разом в мирі та злагоді. Термін 
“відкрите суспільство” вжито філософом Карлом Поппером в його книзі “Відкрите суспільство 
та його вороги”, що вийшла друком у 1945 році. Основними рисами, що характеризують відкрите 
суспільство є верховенство права, демократично обрана влада, інститути громадянського 
суспільства, захист прав меншин.
Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) працює з 1990 року. Він входить до мережі фундацій Інституту 
Відкритого Суспільства, заснованого Джорджем Соросом, що складається з національних і регіональних фондів 
у більш ніж тридцяти країнах світу, в тому числі в Центральній і Східній Європі та на території колишнього 
Радянського Союзу. Завдання Фонду – фінансово та організаційно сприяти становленню відкритого, 
демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив.

Основні кошти, якими оперує МФВ, надаються головним його засновником Дж. Соросом. Фонд також 
має підтримку з боку міжнародних донорів та окремих українських й зарубіжних організацій та громадян. 
Відкритість донорської, благодійної діяльності фонду та розуміння її значення є важливою умовою такого 
стану речей, коли кошти, надані МФВ для потреб розвитку відкритого, демократичного суспільства, 
розподіляються самим громадянами, представленими у Правлінні та Програмних радах МФВ. 

Правління Фонду є головним громадським органом МФВ і формує стратегію діяльності всієї організації. 
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. 

Переважну більшість грантів МФВ розподіляє між неурядовими організаціями, оголошуючи відкриті 
конкурси проектів, спрямованих на здійснення програмних пріоритетів, які визначаються провідними 
представниками громадянського суспільства країни.

Крім надання грантів іншим організаціям, інституціям та закладам МФВ здійснює власну (операційну) 
діяльність, реалізуючи проекти у своїх цільових галузях, що також визначаються представниками 
громадськості. Програми фінансуються з бюджету МФВ згідно з пропозиціями Правління і Програм-
них рад. 

МФВ постійно інформує громадськість про свої програми та конкурси через публікації у пресі, проведення 
прес-конференцій і презентацій, через Інтернет тощо.

2006 року МФВ виділив більше 6 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 й толерантності у 
міжнаціональних взаєминах, реформам у сферах освіти, охорони здоров’я, виданню перекладів творів 
світової класичної та передової суспільної думки, розвитку української видавничої справи, проведенню 
справедливих та чесних виборів тощо.

За час своєї діяльності Фонд надав численним неурядовим організаціям (НУО) України, а також науково-
освітнім, просвітницьким закладам, видавництвам грантів на суму понад 95 мільйонів доларів США.
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2006 року Міжнародний фонд “Відродження” сприяв інституційному закріпленню досвіду демократії, свободи слова та 
волевиявлення і захисту прав людини. 

Під час Парламентських виборів 2006 року МФВ традиційно підтримував громадські ініціативи, спрямовані на забезпечення 
чесного і справедливого волевиявлення громадян. Зокрема, проведення національного екзит-полу, моніторингу та незалежного 
висвітлення перебігу виборчої кампанії у ЗМІ. Проте, зміни до Конституції України, а відтак проведення пропорційних виборів 
до Верховної Ради, а також до обласних рад, районних, міських (районних у містах) створили якісно нову ситуацію. МФВ 
виступив одним із ініціаторів та забезпечив підтримку Громадській кампанії “Усвідомлений вибір 2006”, яка мала на меті не 
лише забезпечити виборців інформацією про програми політичних партій та блоків, що беруть участь у виборах, а й аналізом 
позицій політичних сил щодо вирішення найактуальніших суспільних проблем, ознайомити громадян із виконаними та новими 
обіцянками кандидатів. Під час кампанії, вперше силами громадянського суспільства було здійснено спробу поєднати моніторинг 
з постійним аналізом державної політики та оцінкою проектів рішень, що виноситимуться на розгляд парламенту та уряду. 

У 2006 році Фонд “Відродження” продовжив експертно й фінансово підтримувати правозахисні громадські організації, сприяти 
демократизації судочинства, а також реформуванню пенітенціарної системи. Спільно з Фондом Віктора Пінчука МФВ підтримує 
створення та функціонування юридичних клінік, що діють при вищих навчальних закладах країни з 2001 року і є структурними 
підрозділами цих вузів. Основною метою цих навчально-практичних центрів є забезпечення правової допомоги бідним 
верствам населення та практична підготовка юристів. Станом на кінець 2006 року налічувалося 35 юридичних клінік (у 2004 р. було 
24) у 21 регіоні (у 2004 р. було 17). Протягом року одна юридична клініка розглядає справи 300—400 осіб. 12 грудня 2006 року 
представники юридичних клінік заснували Міжнародний благодійний Фонд юридичних клінік України. Головна його мета це 
— підтримка забезпечення та координація діяльності юридичної клінічної програми в Україні.

Діяльність Міжнародного Фонду “Відродження” у напрямі Верховенства права зосереджена на становленні цілісної та ефектив ної 
системи надання правової допомоги, що відповідає сучасним європейським стандартам. У співпраці із Міністерством юстиції, 
Спілкою Адвокатів України, Асоціацією правників України, Національною Комісією зі зміцнення демократії й утвердження 
верховенства права при Президентові України (створеної за підтримки МФВ) вироблена Концепція формування системи 
безоплатної правової допомоги, що затверджена Указом Президента України від 9 червня 2006 року. Розпочато діяльність 
пілотного проекту з надання правової допомоги у кримінальних справах у Харкові. Адвокати, що задіяні у проекті, 24 години на 
добу надають правову допомогу усім затриманим особам, що не мають змоги залучити адвоката власним коштом. Цей проект 
забезпечує право на правову допомогу кожній особі, що її потребує з моменту затримання. Аналогічні проекти у 2007 році 
розпочнуть діяльність в інших регіонах України. Зокрема, у другій половині січня почне працювати офіс у Білій Церкві (Київська 
область). Фінансова та експертна допомога у реалізації проектів та просуванні реформи надається Міжнародним Фондом 
“Відродження”, Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства (Будапешт), Фондом Віктора Пінчука. 

Серед найефективніших ініціатив, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, запобігання і боротьбу з корупцією 
Міжнародний фонд “Відродження” підтримує 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. 
Так, на базі НУО учасників Альянсу “Майдан” було створено “Мережу регіональних бюро з моніторингу, захисту та лобіювання 
суспільних інтересів” у 12 областях України за напрямками: забезпечення рівного доступу до якісної медицини, реформа ЖКГ, 
соціальне сирітство, прозорість дій влади та її відкритість до суспільного діалогу, забезпечення рівного доступу до правосуддя. 

В рамках підтриманого проекту “Перший крок до реформ житлово-комунального сектору” проведено моніторинг запитів до 
постачальників житлово-комунальних послуг, органів влади та місцевого самоврядування щодо процедури формування та 
структури тарифів (тепло, вода, обслуговування житла та прибудинкових територій); аналіз нормативної бази щодо формування 
тарифів та проведення незалежної експертизи існуючої тарифної сітки. 

Забезпечення відкритості та підзвітності влади завжди були серед основних пріоритетів діяльності МФВ. Відтак, у 2006 році Фонд 
спільно з Виконавчим комітетом Вінницької міської ради ініціював пілотний проект електронного урядування, спрямований на 
відпрацювання нової моделі та практики управління в умовах публічності та застосування новітніх інформаційних технологій. 
Фонд також сприяв проведенню незалежного аналізу щодо виконання місцевих бюджетів, дотримання конкурентних умов при 
укладанні угод на виконання робіт органами місцевого самоврядування.

Вступ
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Впродовж 2006 року  Фонд “Відродження” наполегливо розвивав громадські ініціативи, спрямовані на європейську інтеграцію 
України, на покращення обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції (проведення 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). Також за ініціативи та підтримки Фонду станом на кінець 
2006 року  відкрито 18 регіональних Центрів європейської інформації на базі обласних наукових універсальних бібліотек, 
де громадяни України можуть більше дізнатися про Європейський Союз, НАТО, Раду Європи, ОБСЄ, СОТ, європейську та євро-
атлантичну інтеграцію України. Ці центри є учасниками Всеукраїнського консорціуму центрів європейської інформації Укра ї ни. 
Протягом 2006 року центри відвідало 12 000 осіб – переважно студентів, викладачів, бізнесменів та державних службовців. 

Маючи на меті наближення освіти України до європейських стандартів, формування громадського моніторингу системи 
державного тестування, водночас зменшуючи зловживання та корупцію у сфері випускних-вступних іспитів,  МФВ заснував 
“Центр тестових технологій”, який мав на меті формування та запровадження системи зовнішнього тестування при вступі 
випускників середніх шкіл до вузів України. За сприяння Фонду у 2006 році. Уряд створив Український центр оцінювання якості 
освіти (Постанова Кабінету Міністрів від 31 грудня 2005 року. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”), який (за експертної та фінансової підтримки Центру тестових 
технологій і моніторингу якості освіти МФВ) організував тестування з української мови, математики та історії для 42 000 
студентів в усіх регіонах України. Деякі зі студентів, які пройшли тестування, вступили до університетів за його результатами. 
У 2007 році зовнішнє незалежне оцінювання планується значно масштабнішим. 117 тисяч випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів прийдуть на пункти тестування. Окрім тестів з української мови, математики, історії, уперше в Україні 
буде здійснено пілотний проект тестування з біології, фізики, хімії. Кількість тестувань досягне 240 тисяч.

У 2006 році вперше в Україні за підтримки МФВ було проведено дослідження стану інклюзивної освіти в Україні і розроблено 
рекомендації щодо її впровадження в систему середньої освіти. Проект мав на меті привернути увагу та виробити позитивне 
ставлення громадськості до питання інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство. Було також налагоджено 
плідну співпрацю між державними (Міністерством освіти, обласними та районними управліннями освіти) та громадськими 
організаціями. В результаті було досягнуто активної участі НУО в процесі обговорення проблеми освіти дітей з особливими 
проблемами, організовано потужну кампанію з інформування суспільства про актуальні проблеми впровадження інклюзивної 
освіти в Україні та формування позитивної думки громадськості щодо цього питання.

Міжнародний Фонд “Відродження” 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, рівня життя ромської громади, безпосередньо розробляла і здійснювала 
моніторинг державної політики щодо ромського населення, сприяла розвитку ромського мистецтва.

Підтримка реалізації принципів свободи слова і висловлювань, розвитку законодавства у медіа сфері, сприяння роздержавленню 
державних та комунальних ЗМІ, підтримка становлення в Україні системи та стандартів Суспільного мовлення – цих завдань 
дотримувався Міжнародний фонд “Відродження” й у 2006 році. Однак, реалізація вищезгаданих демократичних 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 подібні реформи. Проте, 
з метою подолання цих ризиків було налагоджено співпрацю програми “Засоби масової інформації” з органами державної 
влади, відповідальними за вироблення та реалізацію державної політики у сфері ЗМІ. Так, впродовж всього року тривала 
успішна робота щодо підтримки діяльності міжвідомчої робочої групи Міністерства юстиції України з розробки проектів 
законів України в інформаційній сфері. Програма надала допомогу учасникам робочої групи у підготовці, зокрема, проекту 
Закону України про реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ. Восени 2006 року відновила свою роботу 
Громадська рада з питань свободи слова та інформації, яка є консультативно-дорадчим органом відповідного Комітету 
Верховної Ради України. А наприкінці року програмою була започаткована співпраця з Національною комісією з утвердження 
свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України. Відтак, МФВ і надалі планує надавати експертну 
підтримку процесу роздержавлення українських медіа та створення суспільного мовлення.

Уже традиційно Міжнародний Фонд “Відродження” спрямовує свої зусилля на розвиток книжкової справи в Україні. Надає 
фінансову та експертну підтримку перекладів і видання якісних текстів, найважливіших праць сучасних і класичних зарубіжних 
авторів з європейської інтеграції, верховенства права, розвитку демократії, зміцнення відкритого громадянського суспільства, 
актуальних суспільно-гуманітарних дискусій, а також найновіших і резонансних художніх, науково-популярних і дитячих 
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книжок світу в перекладах українською мовою. Станом на лютий 2007 року за підтримки МФВ в Україні видали 419 перекладів 
книжок. А спільно з Fund for Central and East European Book Projects — Amsterdam реалізується проект розвитку професійного і 
потужного книжкового ринку в усій Україні. На кінець 2006 року уже запрацювали 7 регіональних дистрибуційних центрів, що 
формують єдину інформаційну систему, за допомогою якої будь-яка книгарня оперативно отримає інформацію про наявність 
книжок, дізнається про книжкові новинки і зможе зробити свої замовлення.

Важливим напрямом діяльності програми є сприяння відкритому доступу до наукової літератури. Безкоштовний доступ 
читачів до якісної наукової літератури у публічному Інтернеті з правом читати, завантажувати, копіювати, поширювати, 
друкувати, шукати, посилатися на повнотекстові статті, індексувати тощо, тобто використовувати з будь-якою законною 
метою без фінансових, юридичних чи технічних перешкод (Будапештська Ініціатива Відкритого Доступу). МФВ продовжував 
співпрацю з українськими журналами відкритого доступу для їх включення у Директорію Журналів Відкритого Доступу 
(DOAJ). Зараз у цій Директорії міститься як мінімум 6 українських журналів. 2006 року розпочалася співпраця з Google щодо 
індексування українських наукових журналів. Сьогодні МФВ є провідною організацією, яка послідовно розвиває проекти 
відкритого доступу на національному рівні.

Здійснюючи програму “Ініціативи у галузі охорони здоров’я”, Фонд сприяв утвердженню стратегії “зменшення шкоди” серед 
найуразливіших щодо ВІЛ груп населення та запровадженню проектів замісної терапії. У 2006 році Програма підтримала 
9 самоорганізацій та ініціативних груп в різних регіонах України з метою створення мережі самоорганізацій споживачів 
наркотичних речовин, що займаються захистом та адвокацією своїх прав. Серед важливих ініціатив, реалізованих у цьому 
напрямі, слід відзначити створення Міжвідомчої робочої групи при Міністерстві охорони здоров’я України з питань створення, 
вдосконалення та впровадження програми паліативної допомоги (Проект Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів). 
В результаті впровадження проекту, підтриманого Програмою, у Харкові була сформована робоча група з питань паліативної 
допомоги: 27 грудня 2006 року на сесії Харківської міської ради депутатами було прийнято рішення про виділення 3 млн. гривень 
(на 2007 р.) на реалізацію програми паліативної допомоги в Харкові. У планах Харківської робочої групи співпраця з Асоціацією 
паліативної допомоги, зокрема, у сфері створення Першого Центру паліативної допомоги у м. Києві. 

Фонд упевнений, що саме ця програма повинна у наступні роки суттєво посилити ініціативи громадськості щодо підтримки 
захисту наших прав та забезпечення доступу до отримання якісної медичної допомоги. 

Соціальні зміни та події у 2006 році мали позитивний вплив на зміцнення та структуру громадянського суспільства. НУО 
стали менш політизованими. Їхня мережева спроможність посилилась: на основі громадянського руху ПОРА було створено 
громадянську мережу ОПОРА; діяльність Української Гельсінської спілки з прав людини та правозахисних організацій на 
національному рівні ширше визнається та є більш ефективною частково завдяки підтримці МФВ. За підтримки Фонду, “громадська 
журналістика” та випуски новин (блоги) стали інструментами формування громадської думки. Почався рух солідарності 
журналістів, спрямований на надання відповіді у випадках, коли право на доступ до інформації обмежується певними членами 
парламенту або високопосадовцями. Громадськість почала розуміти важливість відповідальності посадових осіб перед 
виборцями. Представники громадських організацій та аналітичних центрів стають членами громадських рад при національних 
та місцевих органах влади, беруть участь у їхній роботі з метою забезпечення більшої прозорості та відповідальності посадовців. 
Представники освітньої сфери вже схвалили результати проведення зовнішнього тестування як ефективного засобу боротьби 
з корупцією. 

Розвиток організацій громадянського суспільства України у 2006 році засвідчив певне зростання авторитету та впливу 
громадського сек тору на перебіг подій у державі. В цілому, громадянське суспільство стає більш зрілим та спроможним 
ефективно впливати на владу.

Міжнародний фонд “Відродження” і в наступному році продовжить активно сприяти відкритості та підзвітності влади, 
здійсненню судової реформи та реформуванню прокуратури, створенню дієвої системи громадського захисту, наданню 
доступу до інформації, зокрема до указів президентської адміністрації та уряду із секретним грифом, забезпеченню переходу 
від державних електронних медіа до громадського телебачення та радіо, запровадженню пілотного тестування у повному 
обсязі в освітній сфері, а також збільшенню ролі громадськості у житті країни, роблячи усе можливе, аби ця демократична 
норма стала звичною для українського суспільства.

 Виконавчий директор МФВ,                   
Євген Бистрицький
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Кількість проектів: 273
Сума $ 2 532 306
Частка у загальній сумі грантів 40,64 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

З них 
всеукраїнських 

проектів
Сума Сума всеукраїнських 

проектів

АР Крим 9 - $ 69 808 $ -
Вінницька обл. 6 2 $ 97 293 $ 75 550
Волинська обл. 3 - $ 4 811 $ -
Дніпропетровська обл. 1 - $ 2 191 $ -
Донецька обл. 6 2 $ 33 675 $ 4 163
Житомирська обл. 2 - $ 5 954 $ -
Закарпатська обл. 19 2 $ 95 562 $ 33 242
Запорізька обл. 2 - $ 6 550 $ -
Івано-Франківська обл. 5 - $ 16 687 $ -
м. Київ 130 93 $ 1 602 248 $ 1 407 893
Київська обл. 7 2 $ 25 404 $ 6 221
Луганська обл. 9 - $ 68 821 $ -
Львівська обл. 21 5 $ 109 421 $ 18 836

Миколаївська обл. 8 - $ 60 470 $ -

Одеська обл. 12 3 $ 81 679 $ 34 900
Рівненська обл. 6 1 $ 51 372 $ 20 000
Сумська обл. 2 - $ 15 000 $ -
Тернопільська обл. 3 - $ 19 107 $ -
Харківська обл. 7 3 $ 56 280 $ 40 000
Херсонська обл. 2 1 $ 27 000 $ 15 000
Хмельницька обл. 2 - $ 20 000 $ -
Черкаська обл. 2 - $ 9 476 $ -
Чернігівська обл. 9 - $ 53 497 $ -
Разом: 273 114 $ 2 532 306 $ 1 655 805
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ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Кількість проектів: 119
Сума $ 1 916 945
Частка у загальній сумі грантів 30,76 %

Мета діяльності програми у 2006 році – посилити спроможність організацій громадянського суспільства до дієвої участі 

в процесі розробки та впровадження державної, регіональної та муніципальної політики, у тому числі на рівні місцевого 

самоврядування. Сприяти належному рівню громадської поінформованості та контролю над діями влади, досягненню суспільної 

злагоди та порозуміння між різними соціальними та етнічними групами.

Пріоритети програми у 2006 році: 

Підтримка ініціатив громадськості, що спрямовані на закріплення інституційної відкритості та підзвітності органів влади всіх 

рівнів.

 Сприяння залученню представників громадськості до процесів підготовки, реалізації та контролю над виконанням рішень 

органами влади, до самоорганізації та реалізації державної, регіональної й муніципальної політики.

 Сприяння налагодженню електронних форм комунікації між органами влади та представниками третього сектору.

 Підтримка громадських ініціатив, що спрямовані на подолання етнічної та національної напруги , досягнення належного 

рівня толерантності та суспільної інтеграції етнічних меншин.

 Сприяння розвитку ініціатив представників третього сектору України та Білорусі щодо розвитку громадянського суспільства 

в Республіці Білорусь.

 Сприяння ефективному громадському контролю над перебігом парламентських та місцевих виборів 2006 року. 

Конкурси 2006 року:

Конкурс “Відкритість влади – крок до громадянського суспільства” спрямований на підтримку ініціатив по створенню постійно 

діючих механізмів і практики ефективного залучення представників зацікавленої громадськості до процесів підготовки, реалізації 

та контролю над виконанням рішень органами влади.

Конкурс “Громадськість за законність в діяльності органів влади” спрямований на здійснення системного аналізу практики 

застосування норм українського законодавства та міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною, що використовуються у 

повсякденній діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, виявлення фактів неналежного виконання чинного 

законодавства та міжнародних зобов’язань.

Конкурс “Політика – реалізація наших інтересів” спрямований на сприяння виробленню незалежною громадськістю пропозицій 

щодо вирішення актуальних проблем державної, регіональної та муніципальної політики та лобіюванню реалізації таких 

пропозицій органами державної влади та місцевого самоврядування.

Конкурс “Мережа експертного партнерства” спрямований на проведення досліджень регіональними аналітичними центрами 

та громадськими організаціями з актуальних питань регіонального/місцевого соціально-економічного розвитку (оголошений 

Міжнародним центром перспективних досліджень та Українським центром економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова 

за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”).

Конкурс “Сприяння ефективному громадському контролю за перебігом парламентських та місцевих виборів 2006 року” 

спрямований на підтримку ініціатив громадян під час парламентських виборів-2006, становлення публічності та відкритості роботи 

місцевого депутатського корпусу.
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Важливі ініціативи та підтримані проекти: 

 Проект “Проведення кампанії громадських активістів та об’єднань з різних регіонів України у Львові під гаслом “Порятуємо 

Львів, культурну спадщину України” спрямований на введення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури 

у м. Львові в законне русло, активізацію зусиль львівської громади зі збереження історико-архітектурного середовища. 

Введення в дію проекту Положення про громадські колегії при органах місцевого самоврядування та інші проекти положень 

та процедури, які будуть регулювати участь громадськості в самоврядуванні містом та будуть подані на розгляд міської ради. 

Поширення досвіду та методів проведення громадських кампаній на інші регіони України.

 Проект “Мережа регіональних бюро з моніторингу, захисту та лобіювання суспільних інтересів” спрямований на створення 

мережі регіональних бюро з моніторингу, захисту та лобіювання громадських інтересів у 12 областях України на базі НУО 

учасників Альянсу “Майдан” за напрямками: забезпечення рівного доступу до якісної медицини, реформа ЖКГ, соціальне 

сирітство, прозорість дій влади та її відкритість до суспільного діалогу, забезпечення рівного доступу до правосуддя. 

Проведення двох загальнонаціональних кампаній громадського лобіювання суспільних інтересів.

 Проект “Просвітницько-лобістська кампанія “Стань ефективним власником свого житла!” передбачає поширення 

інформаційно-просвітницьких матеріалів (листівок та брошур) про права споживачів житлово-комунальних послуг та 

механізми захисту цих прав у 8 найбільших містах України (Київ, Дніпропетровськ, Львів, Харків, Сімферополь, Херсон, 

Миколаїв, Одеса). Проведення семінарів-тренінгів для громадських активістів та для громадських “судових” кореспондентів; 

проведення громадських слухань з питань громадського контролю за тарифами, обсягами та якістю надання ЖК-послуг. 

Проведення кампанії лобіювання прийняття спеціальної постанови Пленуму Верховного суду України з питань застосування 

відповідного законодавства у спорах у сфері ЖКГ.

 Проект “Перший крок до реформ житлово-комунального сектора” передбачає моніторинг запитів до надавачів ЖК-послуг, 

органів влади та місцевого самоврядування щодо процедури формування та структури тарифів (тепло, вода, обслуговування 

житла та прибудинкових територій); аналіз нормативної бази щодо формування тарифів та проведення незалежної 

експертизи існуючої тарифної сітки. Підготовка аналітичного звіту щодо “критичних точок” та “дірок” у формуванні тарифів 

з публікацією на інтернет-сторінках і використанням на круглих столах. Вироблення рекомендацій щодо зміни методики 

розрахунків, незалежного обрахунку тарифів і видання відповідного посібника для населення. Здійснення комплексу 

просвітницьких та мобілізаційних заходів, проведення круглих столів та громадських слухань у Києві, Донецьку, Львові, 

Миколаєві, Рівному, Черкасах, Коломиї, Мелітополі, Херсоні. Розповсюдження інформаційного бюлетеню “За що ти платиш?” 

та газети “Громадський калькулятор”.

 Проект “Впровадження моделі електронного урядування в межах територіальної громади міста Вінниця” спрямований 

на розробку продукту e-Government (спільно з ресурсами Виконавчого комітету Вінницької міської ради) як інструменту 

публічного доступу до ресурсів. Проект направлено на відпрацювання нової моделі та практики управління в умовах 

публічності та застосування новітніх інформаційних технологій.

 Проведення в Україні широкої громадської кампанії “Усвідомлений вибір-2006” спрямованої на сприяння усвідомленому 

вибору громадян під час парламентських виборів 2006 року. Поєднання зусиль незалежних аналітичних центрів, журналістів 

та відомих всеукраїнських громадських ініціатив для збору, аналізу та інформування виборців стосовно позицій фаворитів 

парламентської кампанії 2006 року з вирішення найрізноманітніших проблем державної політики: політика цін та податків, 

виведення зарплат із “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.

 Проект “Відкритий електронний архів громадянського суспільства” зорієнтований на виявлення та збереження за допомогою 

сучасних технологій масиву суспільно корисних видань та документів неурядових організацій України. “Відкритий електронний 

архів громадянського суспільства” (www.e-archive.org.ua) надає можливість українській та світовій спільноті відкрито, зручно 

та швидко досліджувати практики і методики діяльності громадських організацій України, передати накопичений досвід тим, 

 22 листопада 2006 року, за ініціативи керівництва програми було запрошено представників третього сектору на круглий стіл 

“Громадянське суспільство: перспективи розвитку у 2007 році”. Відбувся конструктивний обмін думками щодо тактичних і 

стратегічних завдань розвитку громадянського суспільства, шляхів їх розв’язання; обговорено механізми взаємодії; спільне 

бачення головних пріоритетів, що потребують уваги в контексті взаємовідносин громадян і громадських організацій з 

державою.
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хто цього потребує і готовий застосувати інновації у своїй громадській роботі. Представлені в архіві довідкові та навчально-

методичні документи висвітлюють важливі для суспільства теми, серед яких місцеве самоврядування, захист прав людини, 

реєстрація та управління діяльністю об’єднань громадян, робота органів самоорганізації населення, соціальне інвестування, 

благодійництво, охорона здоров’я та довкілля, гендерні питання та виховання дітей. Першими учасниками електронного-

архіву стали неурядові громадські організації, переможці конкурсу, що проходив протягом лютого – травня 2006 року. В 

рамках конкурсу було отримано близько 500 інформаційно-просвітницьких документів та матеріалів від організацій, які 

підтримали ідею створення електронного архіву громадського сектору та передали свої видання для широкого загалу. 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми 

Дисонанс між спроможністю організацій третього сектору до аналізу політик з одного боку та здатністю на проведення кампаній 

громадянської дії задля реалізації та захисту конкретних прав, свобод та інтересів громадян з другого. Висококваліфіковані НУО 

(аналітичні центри) подекуди демонструють відірваність від реальних потреб громадськості, тоді як регіональні НУО переважно 

не мають належних знань, навичок та досвіду в аналітиці. Відтак, у 2007 році планується перенести акцент активності програми на 

підтримку громадянських ініціатив на регіональному рівні. Недостатні інформаційні та комунікативні можливості третього сектору 

ускладнюють не лише співробітництво між самими НУО, але й зменшують потенціал їхнього впливу, здатність до ефективного 

проведення лобістських кампаній, інформування суспільства про свою діяльність. Враховуючи це, програмою підтримано проект 

“Підготовка концепції створення ресурсного центру “Громадянське суспільство” спрямований на створення інформаційного 

ресурсного центру для акумуляції і поширення інформації про діяльність третього сектору. Проект передбачає вироблення 

оптимальної схеми взаємодії НУО та ЗМІ (на базі агентства УНІАН) для донесення до широких верств населення неупередженої 

інформації про громадянське суспільство. 

Партнерство та співпраця 

Проведено переговори з керівництвом Управління інформаційної політики та зв’язків з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів 

України щодо залучення громадськості до вироблення політик та управлінських рішень шляхом використання інформаційно-

комунікаційних технологій. Зокрема, обговорювалися практичні аспекти взаємодії щодо удосконалення механізмів консультацій з 

громадськістю; перспективи створення на Першому Національному телеканалі регулярної програми для обговорення (у прямому 

ефірі) та спільного вироблення (представниками влади та громадськості) відповідних рішень для реалізації конкретних прав та 

інтересів громадян. В межах програми підтримана ініціатива спрямована на створення та забезпечення діяльності громадської ради 

при Комітеті Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. 
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Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано проектів Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
АР Крим 3 - $ 45 000 $ -

Вінницька обл. 2 2 $ 75 550 $ 75 550

Донецька обл. 1 - $ 15 000 $ -

Закарпатська обл. 1 - $ 8 000 $ -

м. Київ 73 63 $ 1 371 637 $ 1 228 223

Київська обл. 2 1 $ 15 700 $ 5 700

Луганська обл. 1 - $ 13 000 $ -

Львівська обл. 5 1 $ 58 800 $ 8 000

Миколаївська обл. 3 - $ 36 500 $ -

Одеська обл. 6 3 $ 71 398 $ 34 900

Рівненська обл. 3 1 $ 40 000 $ 20 000

Сумська обл. 2 - $ 15 000 $ -

Тернопільська обл. 2 - $ 17 000 $ -

Харківська обл. 4 3 $ 43 300 $ 40 000

Херсонська обл. 2 1 $ 27 000 $ 15 000

Хмельницька обл. 2 - $ 20 000 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 9 000 $ -

Чернігівська обл. 6 - $ 35 060 $ -

Разом: 119 75 $ 1 916 945 $ 1 427 373
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 Відкритість влади — крок до громадянського суспільства

Кількість проектів: 13
Сума $ 113 000
Частка у загальній сумі грантів 1,81 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Молодіжна громадська організація “Творче 

молодіжне об’єднання “Нівроку” (46016, м.Тернопіль,                  

 вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел.(0352) 26 24 17).

Керівник проекту: Домбровський Олександр Олегович.

Зміст проекту: Залучення громадськості до формування та 

реалізації місцевої політики в галузі туризму через діяльність 

громадської консультативної ради при обласній раді 

Тернопільської області.

Сума: $ 7 000 

Організація: Чернігівська молодіжна громадська організація 

“Центр прогресивної молоді “Апельсин” (14033, м.Чернігів,        

вул. Червоногвардійська, 6, оф.64, тел.(04622) 5 66 74).

Керівник проекту: Черенько Ірина Григорівна.

Зміст проекту: Підвищення впливу громадських організацій на 

прийняття рішень з питань розробки та реалізації молодіжних 

програм/заходів у м. Чернігові: створення при Чернігівському 

міськвиконкомі консультаційно-дорадчого органу “Громадський 

Парламент” із представників молодіжних НУО, органів 

учнівського та студентського самоврядування.

Сума: $ 4 000 

Організація: Регіональне молодіжне екологічне об’єднання 

“ЕКОСФЕРА” (8000, м.Ужгород, вул. Кошіцька 7, тел. (0312) 61 58 52).

Керівник проекту: Станкевич Оксана Ігорівна.

Зміст проекту: Започаткування й утвердження практики залучення 

громадськості місцевою владою до розробки стратегічних 

документів щодо сталого розвитку громади м. Ужгорода. 

Проведення громадських експертиз владних рішень, що стосуються 

питань довкілля.

Сума: $ 8 000 

Організація: Громадська організація “З’єднання борців 

“За справедливість” (30100, Хмельницька обл., м.Нетішин,             

вул. Набережна 7, тел.(03848) 3 22 14).

Керівник проекту: Войтко Анатолій Григорович.

Зміст проекту: Залучення громадськості до контролю і 

критики процесів підготовки, прийняття та виконання рішень 

влади. Оголошення конкурсу на кращий критичний матеріал 

щодо дій влади з подальшою публікацією його результатів у 

газеті “Вісник малозахищених”.

Сума: $ 10 000 

Організація: Інститут конкурентного суспільства (04070,         

м. Київ, Андріївський узвіз 1-А, офіс 8, пов. 5,                              

 тел. (044) 255 19 23, 529 61 41).

Керівник проекту: Ляпін Дмитро Вадимович.

Зміст проекту: Створення та забезпечення діяльності 

громадської ради при комітеті Верховної Ради України V 

скликання з питань промислової і регуляторної політики та 

підприємництва.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Наші діти” (65009, 

м.Одеса, вул. Черняховського, 13, тел.(0482) 60 76 46, 63 95 83).

Керівник проекту: Осауленко Світлана Вікторівна.

Зміст проекту: Проведення навчання молодіжних 

представників-членів Молодіжної ради м. Одеси з питань 

проведення громадської експертизи проектів владних рішень, 

створення консультаційного пункту з питань місцевого 

самоврядування та громадської експертизи.

Сума: $ 7 500 

Організація: Громадська організація “Рада вчителів” (98400,        

АР Крим, м. Бахчисарай, а/с 24, тел.(06554) 4 71 11).

Керівник проекту: Сейтвелієва Діляра.

Зміст проекту: Надання громадянам та громадським 

організаціям можливості брати участь у процесах обговорення 

та прийняття рішень регіональною владою шляхом створення 

громадських дорадчих рад при Бахчисарайській районній 

держадміністрації та Бахчисарайській районній раді.

Сума: $ 10 000 

Організація: Черкаська обласна організація Комітету 

виборців України (18002, м.Черкаси, вул. Хрещатик 187/11,                

тел.8(0472) 36 85 47).

Керівник проекту: Михлик Максим Миколайович.

Зміст проекту: Підвищення прозорості прийняття рішень та 

відповідальності обраних осіб перед виборцями м. Черкаси 

через впровадження громадського моніторингу діяльності 

міського голови та депутатів міської ради.

Сума: $ 9 000 
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Організація: Громадська організація “Центр громадських 

ініціатив “Право громади” (29026, м.Хмельницький,                     

 вул. Пілотська, 117, кв. 121, тел.(067) 38 00 786).

Керівник проекту: Резнікова Ірина Василівна.

Зміст проекту: Проведення семінарів-тренінгів для 

представників громадських організацій задля налагодження 

постійної та дієвої співпраці НУО та міської влади. Розробка 

та прийняття міською радою нормативно-правового акту, 

що регламентує шляхи, форми та методи постійної співпраці 

НУО, Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету. 

Проведення форуму громадських організацій на тему “Розвиток 

громадянського руху — ефективний шлях до розвитку громади”.

Сума: $ 8 000 

Організація: Чернігівська міська громадська організація 

“ПОРА” (14000, м.Чернігів, а/с 1918, тел.(04622) 7 01 25).

Керівник проекту: Ломако Олександр Анатолійович.

Зміст проекту: Створення дорадчої ради при Голові 

Чернігівської міської ради, з метою здійснення громадського 

контролю за діями міської влади та посилення впливу 

громадськості на прийняття нею рішень.

Сума: $ 10 000 

Організація: Інформаційно-правовий центр “Наше право” 

(79000, м.Львів, вул. Воробкевича, 4/31, тел.(067) 380 15 05).

Керівник проекту: Лепак Андрій Стефанович.

Зміст проекту: Залучення представників громадськості, 

експертів у галузі місцевого самоврядування та науковців до 

процесів підготовки, публічного обговорення, реалізації та 

контролю за рішеннями та діяльністю Львівської міської ради, 

депутатів, фракцій, постійних та тимчасових комісій ради.

Сума: $ 10 000 

Організація: Львівська обласна організація Всеукраїнської 

громадської організації “ПОРА” (79000, м.Львів, вул. Шопена, 

4/1 (ЛП ГМ ОПОРА), тел.(0322) 74 63 14).

Керівник проекту: Неберикут Олександр Владиславович.

Зміст проекту: Здійснення аналізу процедур розробки та 

прийняття стратегічних для розвитку міста документів, 

розробка положень та нормативних актів місцевого значення 

щодо створення незалежного громадського консультативного 

органу (громадської ради). Здійснення громадського контролю 

за втіленням стратегії розвитку міста на прикладі вироблення 

спільної концепції “Вимог щодо публічності прийняття 

Генплану Львова і забезпечення прозорих механізмів контролю 

за його втіленням”.

Сума: $ 10 000 

Організація: Вознесенька міська громадська організація 

“Агентство економічного розвитку м. Вознесенська” 

(56500, Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. Леніна, 41,                

тел.(05134) 3 22 50).

Керівник проекту: Аверков Сергій Вікторович.

Зміст проекту: Забезпечення прозорості, об’єктивності та 

відкритості шодо поширення інформації про хід виконання 

стратегічного плану розвитку житлово-комунального 

господарства міста. Створення механізмів залучення 

громадськості до розробки та контролю за виконанням рішень 

органами місцевого самоврядування.

Сума: $ 9 500 
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Громадськість за законність в діяльності  органів влади
Кількість проектів: 5
Сума $ 95 000
Частка у загальній сумі грантів 1,52 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано проектів Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Вінницька обл. 1 1 $ 10 000 $ 10 000

м. Київ 1 1 $ 30 000 $ 30 000

Одеська обл. 1 1 $ 20 000 $ 20 000

Рівненська обл. 1 1 $ 20 000 $ 20 000

Херсонська обл. 1 1 $ 15 000 $ 15 000

Разом: 5 5 $ 95 000 $ 95 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Асоціація 

сприяння самоорганізації населення” (65014, м.Одеса,                 

 вул. Маразліївська, 38, тел.(048) 738 68 30).

Керівник проекту: Крупник Андрій Семенович.

Зміст проекту: Дослідження та висвітлення стану локальної 

демократії, забезпечення громадського контролю в 6 містах 

України через аналіз рішень місцевих рад та їх виконкомів 

на предмет їх відповідності чинному законодавству 

України, міжнародним зобов’язанням України в цій сфері                  

(1998–2006 рр.). Проведення PR-кампанії та поширення 

інформації про реалізацію проекту.

Сума: $ 20 000 

Організація: Громадська організація “Спілка водіїв” (33028,        

м. Рівне, вул. Короленка, 6, оф. 4 (1-й поверх), тел. (0362) 26 39 43).

Керівник проекту: Овчинніков Сергій Михайлович.

Зміст проекту: Аналіз нормативно-правових актів центральних 

і місцевих органів влади (4 області) у сфері перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом та безпеки дорожнього руху; 

виявлення суперечностей законам та міжнародним договорам, 

лобіювання відповідних змін до українського законодавства.

Сума: $ 20 000 

Організація: Херсонська обласна організація Комітету 

виборців України (73036, м.Херсон, Придніпровський спуск, 8, 

оф.31, тел.(0552) 32-50-26).

Керівник проекту: Мошнягул Олександр Дмитрович.

Зміст проекту: Розробка і запровадження на практиці 

громадських механізмів недопущення прийняття органами 

місцевого самоврядування незаконних рішень у сфері 

розпорядження фінансовими та майновими ресурсами громади 

шляхом здійснення системного аналізу відповідних актів. 

Широке інформування громадськості про результати оцінки 

рішень влади та практичні легітимні дії по відміні незаконних 

актів через суд.

Сума: $ 15 000 

Організація: Вінницьке Регіональне Відділення Захисту 

Підприємництва (21050, м.Вінниця, вул. Козицького, 6, оф. 1, 

тел.(0432) 578 684).

Керівник проекту: Несен Леонід Миколайович.

Зміст проекту: Дослідження процедур прийняття та 

оскарження нормативних актів місцевих органів влади, аналіз 

нормативних рішень, виявлення можливих суперечностей їх 

із законодавством, оскарження неправомірних рішень у суді. 

Підготовка експертних груп для подальшого моніторингу 

і скасування можливих неправомірних нормативних актів 

органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Сума: $ 10 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Комітет 

виборців України” (01133, м.Київ, а/с 181, тел.(044) 254 25 26).

Керівник проекту: Линник Наталія Василівна.

Зміст проекту: Моніторинг, обговорення та оприлюднення 

результатів моніторингу дотримання Європейської хартії 

місцевого самоврядування та Європейської хартії регіональних 

мов або мов меншин у десяти областях України та на 

центральному рівні.

Сума: $ 30 000
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Політика — реалізація наших інтересів
Кількість проектів: 14
Сума $ 183 798
Частка у загальній сумі грантів 2,95 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано проектів Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Донецька обл. 1 - $ 15 000 $ -

м. Київ 3 3 $ 39 000 $ 39 000

Київська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Луганська обл. 1 - $ 13 000 $ -

Львівська обл. 2 - $ 30 800 $ -

Миколаївська обл. 2 - $ 27 000 $ -

Одеська обл. 1 - $ 14 998 $ -

Сумська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 12 000 $ -

Разом: 14 3 $ 183 798 $ 39 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Луганський обласний 

центр політичних та соціологічних досліджень “Політсоціум” 

(91054, м.Луганськ, вул. Суходольська, 9/63, тел.(0642) 64 15 01).

Керівник проекту: Іванов Володимир Валентинович.

Зміст проекту: Організація кампанії громадського лобіювання 

стратегії конкурентного ринкового середовища в сфері 

житлових послуг у Луганську.

Сума: $ 13 000 

Організація: Одеська міська громадська організація “Лицем до 

лиця” (65014, м.Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел.(048) 738 68 30).

Керівник проекту: Кучер Олександр Валерійович.

Зміст проекту: Проведення громадської кампанії по 

роз’ясненню необхідності ухвалення Статуту м.Одеси та 

доопрацювання його проекту.

Сума: $ 14 998 

Організація: Асоціація “Поділля Перший” (29000, м.Хмельницький, 

вул. Свободи, 36, оф. 601, тел. (0382) 76  34 34).

Керівник проекту: Третяк Вячеслав Анатолійович.

Зміст проекту: Підготовка та лобіювання ухвалення Хмельницькою 

міською радою проекту рішення щодо запровадження прозорих 

механізмів та спрощених процедур у сфері землевідведення для 

здійснення господарської діяльності на території міста.

Сума: $ 12 000 

Організація: Всеукраїнська екологічна громадська організація 

“МАМА-86” (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 22,                         

 тел. (044) 278 77 49, 278 31 01).

Керівник проекту: Грінкевич Лідія Едуардівна.

Зміст проекту: Проведення кампанії громадського лобіювання 

першочергових рішень влади для підвищення ефективності 

екологічної політики в Україні.

Сума: $ 10 000 

Організація: Миколаївська міська громадська організація 

“Фонд розвитку міста Миколаєва” (54001, м. Миколаїв, а/с 54, 

тел. (0512) 47 38 79, 473479).

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович.

Зміст проекту: Розробка та лобіювання ухвалення міською 

радою “Програми розвитку самоорганізації населення в 

м. Миколаєві у 2006–2010 рр.” та “Положення про порядок 

створення та реєстрацію органів самоорганізації населення”       

(як додатку до Статуту територіальної громади Миколаєва).

Сума: $ 12 000 

Організація: Інститут проблем законодавства ім. Ярослава 

Мудрого (01021, м.Київ, вул. Грушевського, 34-а, кв. 47,             

тел.(044) 254 00 00).

Керівник проекту: Зимогоров Олександр Сергійович.

Зміст проекту: Створення дієвого механізму громадського 
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контролю та впливу на органи державної влади та місцевого 

самоврядування під час здійснення ними владних повноважень 

у сфері екології, а також проведення кампанії громадського 

лобіювання цієї ініціативи.

Сума: $ 16 000 

Організація: Громадська організація “Всеукраїнське громадське 

об’єднання “Успішна Україна” (01042, м.Київ, вул. П. Лумумби, 

4/6, корпус А, офіс 218, тел. (044) 206 04 91).

Керівник проекту: Каратунов Ігор Володимирович.

Зміст проекту: Узагальнення існуючих варіантів змін 

податкової політики, запровадження принципово нового 

критерію їх оцінки, вироблення аналітичних матеріалів та 

лобіювання їх застосування для прийняття обгрунтованих 

рішень органами державної влади.

Сума: $ 13 000 

Організація: Херсонська обласна молодіжна громадська 

орнганізація “Молодіжний центр регіонального розвитку” (73000, 

м. Херсон, проспект Ушакова 28, к. 401, тел. (0552) 35 75 94).

Керівник проекту: Гончар Михайло Васильович.

Зміст проекту: Формування системних змін у реалізації 

державної молодіжної політики в Херсонській області: створення 

механізмів участі молоді в процесі формування, прийняття та 

впровадження політики у своїх інтересах, громадське лобіювання 

відповідних нормативно-правових актів.

Сума: $ 12 000 

Організація: Громадська екологічна організація “Асоціація 

спасіння Азовського моря” (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 

Головпоштамп, а/с 73, тел. (063) 277 27 23).

Керівник проекту: Гнатієнко Ігор Володимирович.

Зміст проекту: Моніторинг та оцінка дій місцевої влади 

м. Маріуполя при прийнятті та реалізації екологічних і 

природоохоронних проектів та рішень.

Сума: $ 15 000 

Організація: Громадська організація “Центр розвитку громади” 

(08720, Київська обл., Обухівський р-н, м.Українка, вул. Юності, 

11, кв. 16, тел.(04472) 2 04 52).

Керівник проекту: Полтавець Валентина Дмитрівна.

Зміст проекту: Проведення кампанії з розробки молодіжної 

політики та механізмів врахування потреб молоді в 

процесі прийняття рішень владою. Залучення до участі всіх 

зацікавлених груп м. Українка та лобіювання їх інтересів у 

міських органах влади.

Сума: $ 10 000 

Організація: Миколаївський міський фонд ЛАСКА (54038,       

м. Миколаїв, вул. Біла, 82, кв. 2, тел. (0512) 40 12 31, 55 03 60).

Керівник проекту: Руденко-Кардаш Людмила Юріївна.

Зміст проекту: Проведення кампанії громадського лобіювання, 

спрямованої на запобігання подальшому підняттю рівня води 

в Олександрівському водосховищі (Миколаївська обл.), що 

з часом може привести до перетворення Південного Бугу 

в технічну водойму Південноукраїнської АЕС. Підготовка 

висновків громадської екологічної експертизи та плану 

дій щодо зменшення шкоди від добудови і введення в дію 

Ташлицької ГАЕС, широке інформування громади м.Миколаєва 

та Миколаївської області щодо об’єктивного стану справ у цій 

сфері.

Сума: $ 15 000 

Організація: Сумська обласна громадська організація “Сумська 

ініціатива” (40024, м.Суми, вул. Харківська, 33/75,                       

 тел. (0542) 21 39 99).

Керівник проекту: Калмиков Олександр Олександрович.

Зміст проекту: Розробка та запровадження дієвого механізму 

захисту населення від впливу тютюнового диму в громадських 

місцях Сум, Тростянця, Охтирки шляхом громадського 

лобіювання рішень міських рад “Про впорядкування 

тютюнопаління в місті” та “Про визначення осіб, які мають 

право складати протоколи про адміністративні порушення”.

Сума: $ 10 000 

Організація: Центр підтримки приватної ініціативи (79007, 

м.Львів, вул. Б. Лепкого, 14, кв. 5А, тел.(0322) 98 00 59).

Керівник проекту: Мацех Олег Ярославович.

Зміст проекту: Введення ремонтно-реставраційних 

робіт пам’яток архітектури в м. Львові в законне русло, 

активізація зусиль львівської громади зі збереження історико-

архітектурного середовища. Лобіювання введення в дію 

проекту “Положення про громадські колегії при органах 

місцевого самоврядування” та інших проектів положень 

та процедур, які будуть регулювати участь громадськості в 

самоврядуванні містом та, які будуть подані на розгляд міської 

ради. Поширення досвіду та методів проведення громадських 

кампаній на інші регіони України.

Сума: $ 17 800 

Організація: Львівська обласна організація Всеукраїнської 

громадської організації “ПОРА” (79000, м.Львів, вул. Шопена, 

4/1 (ЛП ГМ ОПОРА), тел. (0322) 74 63 14).

Керівник проекту: Матківський Назар Миколайович.

Зміст проекту: Ініціювання скасування рішення виконавчого 

комітету Львівської міської ради №406 від 06.05.2005 “Про 

затвердження положення про порядок врегулювання 

самочинного будівництва у м. Львові” як такого, що суперечить 

чинному пам’ятко-охоронному законодавству України і 

міжнародним зобов’язанням. Підготовка рекомендацій щодо 

покращення державного контролю в пам’ятко-охоронній 

сфері та розробка пропозицій щодо спрощення процедури 

погодження будівельної документації. Створення умов для 

дієвого застосування на місцевому рівні ратифікованих 

Україною міжнародних конвенцій, послідовне дотримання 

яких гарантуватиме ефективність політики охорони культурної 

спадщини.

Сума: $ 13 000 
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Мережа експертного партнерства
Кількість проектів: 2
Сума $ 43 987
Частка у загальній сумі грантів 0,71 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Український центр 

економічних і політичних досліджень ім. Олександра 

Разумкова” (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 46,                    

тел. (044) 201 11 91, 201 11 98).

Керівник проекту: Сунгуровський Микола Вікторович.

Зміст проекту: Розвиток спроможності регіональних 

громадських організацій з аналізу політики на місцевому рівні. 

Проведення семінарів та тренінгів для регіональних НУО з 

аналізу публічної політики. Підтримка громадських організацій 

в реалізації проектів по розробці та впровадженню місцевої 

політики.

Сума: $ 19 500 

Організація: Міжнародна громадська організація 

“Міжнародний центр перспективних досліджень” (04050, 

м.Київ, вул. Пимоненка, 13-А, тел.(044) 484 44 00, 484 18 14).

Керівник проекту: Гнат Володимир Мирославович.

Зміст проекту: Розвиток спроможності регіональних 

громадських організацій з аналізу політики на місцевому рівні. 

Проведення семінарів та тренінгів для регіональних НУО з 

аналізу публічної політики. Підтримка громадських організацій 

в реалізації проектів по розробці та впровадженню місцевої 

політики.

Сума: $ 24 487 

Електронне врядування
Кількість проектів: 5
Сума $ 99 369
Частка у загальній сумі грантів 1,59 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано проектів Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Вінницька обл. 1 1 $ 65 550 $ 65 550

м. Київ 4 3 $ 33 819 $ 29 184

Разом: 5 4 $ 99 369 $ 94 734

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Архипська Олеся Ігорівна.

Зміст проекту: Участь української делегації у регіональній 

зустрічі з е-урядування та розвитку ІКТ із відвідуванням 

Академії е-управління (4-8 грудня 2006 р., м. Таллінн, Естонія).

Сума: $ 4 635 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Архипська Олеся Ігорівна.

Зміст проекту: Організація та проведення дослідження за 

напрямом “Потреби державних службовців у навчанні технологій 

е-урядування”. Підготовка та проведення презентації даного проекту 

та його обговорення із представниками Секретаріатів Кабінету 

Міністрів і Президента, міністерств та державних комітетів 
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(Центральних органів виконавчої влади). Друк та поширення 

результатів досліджень з е-урядування: “Потреби державних 

службовців у навчанні технологій е-урядування”, “Дослідження 

системи актів нормативно-правового забезпечення використання 

технологій е-урядування в Україні”, “Сучасний стан втілення та 

розвитку e-governance в Україні”.

Сума: $ 15 050 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Архипська Олеся Ігорівна.

Зміст проекту: Дослідження проектів у сфері e-урядування, 

що здійснювалися в Україні та наявності в Україні документів 

політики чи/та стратегій втілення e-урядування.

Сума: $ 7 750 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Архипська Олеся Ігорівна.

Зміст проекту: Аналіз існуючої системи актів нормативно-

законодавчого забезпечення використання технологій e-

урядування в Україні.

Сума: $ 6 384 

Організація: Громадська організація “Ініціатива” (23100, 

Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Леніна, 9, тел. 8(04332) 4 45 52).

Керівник проекту: Векірчик Іван Іванович.

Зміст проекту: Впровадження пілотної промоційної веб-

сторінки територіальної громади м.Вінниця, як централізованої 

точки доступу до eлектронного урядування. Створення бази 

даних по збереженню документів, нормативних актів та звернень 

громадян; об’єднання розрізнених баз даних та узагальнення 

пошуку по ним. Розробка маркетингової стратегії просування 

можливостей е-урядування в межах територіальної громади 

м.Вінниця. Розробка та запровадження просвітницької 

кампанії з формування навиків результативного користування 

громадянами ресурсами е-урядування. Започаткування 

діяльності Інформаційного центру звернення громадян.

Сума: $ 65 550 

Підтримка громадських ініціатив білоруських НУО
Кількість проектів: 2
Сума $ 82 300
Частка у загальній сумі грантів 1.32 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій 

“Асоціація агенцій регіонального розвитку України” (01001,            

м. Київ, вул. Хрещатик, 4, оф.17, тел. (044) 494 18 96).

Керівник проекту: Фишко Євген Олександрович.

Зміст проекту: Організація стажувань 5 делегацій-представників 

територіальних громад Білорусі (по 8 учасників у кожній) у 

провідних муніципалітетах України з метою ознайомлення з 

передовим досвідом місцевого та регіонального розвитку.

Сума: $ 40 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кобець Роман Васильович.

Зміст проекту: Підтримка і розвиток в республіці Білорусь 

інформаційно-аналітичного інтернет-видання “Нашє мнєніє” — 

інформаційного ресурсу, який пропонує професійний та незалежний 

експертний аналіз та оцінку політичних подій, тенденцій та 

перспектив. Створення міжнародної (англомовної) версії видання.

Сума: $ 42 300 
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Толерантність в Криму
Кількість проектів: 1
Сума $ 25 000
Частка у загальній сумі грантів 0.40 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція 

та розвиток” (95006, АР Крим, м.Сімферополь, вул. Хацка, 13, 

к.1 (а/с 32, 95005), тел.(0652) 299-812).

Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович.

Зміст проекту: Сприяння формуванню атмосфери 

толерантності в міжетнічних та міжконфесійних відносинах 

в АР Крим шляхом: подальшого впровадження навчального 

курсу “Культура добросусідства”, підтримки діяльності 

Громадської моніторингової комісії по експертизі навчально-

методичних матеріалів, активізації діяльності Інформаційно-

методичного центру міжкультурної просвіти та толерантності, 

Студентського центру міжкультурної освіти.

Сума: $ 25 000 

Студентське самоврядування
Кількість проектів: 2
Сума $ 20 000
Частка у загальній сумі грантів 0.32 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Інформаційно-

консультативний центр “Міжнародна освіта” (03011, м.Київ,       

вул. Волоська, 8/5, 5 корпус НаУКМА, к. 319, тел. (044) 425 60 33).

Керівник проекту: Похлєбаєва Дарія Олександрівна.

Зміст проекту: Налагодження ефективної діяльності органів 

студентського самоврядування (ОСС) шляхом розробки та 

проведення серії тренінгів з інституалізації ОСС, підготовки 

молодіжних тренерів й створення мережі ОСС.

Сума: $ 19 167 

Організація: Громадська організація “Інформаційно-

консультативний центр “Міжнародна освіта” (03011, м. Київ,  

вул. Волоська, 8/5, 5 корпус НаУКМА, к. 319, тел. (044) 425 60 33).

Керівник проекту: Похлєбаєва Дарія Олександрівна.

Зміст проекту: Проведення круглого столу “Нові можливості 

розвитку студентського самоврядування в Україні”.

Сума: $ 833 
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Сприяння ефективному громадському контролю за 
перебігом парламентських та місцевих виборів 2006 року

Кількість проектів: 31
Сума $ 598 703
Частка у загальній сумі грантів 9,61 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано проектів Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
м. Київ 27 27 $ 568 703 $ 568 703

Львівська обл. 1 1 $ 8 000 $ 8 000

Сумська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Тернопільська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 7 000 $ -

Разом: 31 28 $ 598 703 $ 576 703

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Гультай Любомир Любомирович.

Зміст проекту: Проведення спільного з іншими донорами 

в Україні конкурсу проектів виборчої тематики до 

Парламентських виборів в Україні 2006 р. через використання 

механізму Спільної ініціативи з попереднього відбору проектів.

Сума: $ 1 500 

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку ЗМІ 

“Україна завтра” (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 8\5 А).

Керівник проекту: Мартиненко Олександр Владленович.

Зміст проекту: Проведення, на базі агентства “Інтерфакс-Україна”, 

щотижневих дебатів представників 2–3 політичних сил — ключових 

учасників виборів з широким їх висвітленням на телебаченні та в 

Інтернет (www.elections.kiev.ua).

Сума: $ 12 000 

Організація: Фундація “Відкрите суспільство” (04071, м. Київ, 

а/с 124, тел. (044) 417 70 16).

Керівник проекту: Шевченко Леся Тарасівна.

Зміст проекту: Створення “УНІАН-Вибори 2006” —

електронного інформаційного бюлетеня про хід виборчої 

Парламентської кампанії 2006 року.

Сума: $ 14 980 

Організація: Громадська організація “Інформаційно-

аналітичний центр “Громадський простір” (02140, м. Київ,        

вул. Гмирі,3, кв. 140, тел. (044) 572 93 37).

Керівник проекту: Шамрай Павло Костянтинович.

Зміст проекту: Створення виборчого Інтернет-ресурсу 

“Усвідомлений вибір-2006”.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Інформаційний 

ресурсний центр “Корені трави” (04212, м. Київ, вул. Гайдай, 3, 

к. 176).

Керівник проекту: Ігнатов Андрій Михайлович.

Зміст проекту: Інтерактивне співставлення очікувань виборців 

і обіцянок політичних сил.

Сума: $ 20 000 

Організація: Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза” 

(79008, м. Львів, вул. Лисенка 43, 3-й поверх, тел. (0322) 97 55 70, 

97 55 50).

Керівник проекту: Юраш Діана Іванівна.

Зміст проекту: Визначення характеру впливу релігійних 

чинників на електоральну поведінку українських громадян під 

час виборчої кампанії 2006 року.

Сума: $ 8 000 
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Організація: Центр політико-правових реформ (01001, м. Київ,    

вул. Костьольна, 8, офіс 24, тел. (044) 279 41 83, 278 63 87, 270 59 75).

Керівник проекту: Куйбіда Роман Олексійович.

Зміст проекту: Проведення аналітичного дослідження 

передвиборчих обіцянок та попередньої діяльності основних 

учасників парламентських виборів 2006 р. у сфері судової реформи.

Сума: $ 12 720 

Організація: Громадська організація “Молодіжна 

Альтернатива” (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 11/1, оф. 214, 

тел. (044) 212 80 77).

Керівник проекту: Винничук Оксана Василівна.

Зміст проекту: Проведення групою експертів-аналітиків до-

слідження та аналізу позицій політичних партій та блоків, що 

беруть участь в парламентських і місцевих виборах 2006 р., 

щодо вирішення проблем подолання бідності, соціального 

забезпечення та пенсійної політики.

Сума: $ 10 023 

Організація: Благодійний фонд “Перше вересня” (01014,                 

м. Київ, вул. Бастіонна, 15, тел. (044) 295 92 16).

Керівник проекту: Галіцина Людмила Вікторівна.

Зміст проекту: Проведення аналізу діяльності політичних 

партій/блоків стосовно вирішення проблем остітньої галузі 

протягом 2002–2006 рр.

Сума: $ 10 153 

Організація: Інститут управління суспільними змінами (01001, 

м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф. 224–225, тел. (044) 253 84 40).

Керівник проекту: Коловіцкова Ольга Вікторівна.

Зміст проекту: Проведення аналізу програм політичних партій 

та позицій парламентських фракцій протягом 2002–2006 рр. під 

час прийняття Законів України і внесення змін до законодавчих 

актів щодо комунальної сфери.

Сума: $ 11 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 

“Недержавний аналітичний центр “Інститут реформ” (01030,          

м. Київ, вул.М. Коцюбинського, 1. к.701, тел. (044) 599 43 78).

Керівник проекту: Левицький Ростислав Богданович.

Зміст проекту: Проведення експертно-аналітичного 

дослідження позицій основних політичних сил щодо 

проблемних питань податкової політики та можливостей 

боротьби з “тіньовими” доходами громадян, а також 

способів легалізації доходів некримінального походження та 

стимулювання залучення їх до економіки держави.

Сума: $ 6 922 

Організація: Громадська організація “Східноєвропейський 

інститут проблем медіа” (01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, 

оф. 79, тел. (044) 280 70 07).

Керівник проекту: Большакова Ольга Юріївна.

Зміст проекту: Підготовка та проведення 6 практичних 

семінарів “Права та обов’язки телерадіокомпаній як учасників 

виборчого процесу” для керівників та менеджерів регіональних 

телерадіоорганізацій у Дніпропетровську, Сумах, Івано-

Франківську, Рівному, Черкасах, Чернігові.

Сума: $ 17 834 

Організація: Асоціація “Спільний простір” (04119, м. Київ,                 

вул. Мельникова, 36/1, оф. 210, тел. (044) 483 19 59).

Керівник проекту: Чекмишев Олександр Вікторович.

Зміст проекту: Проведення моніторингу відображення у ЗМІ 

виборчої кампанії через представлення головних проблем 

суспільства та партійних програм.

Сума: $ 19 850 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 

української преси” (01133, м. Київ, бул. Л.Українки 26,                   

оф. 705/706, тел. (044) 230 69 81).

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.

Зміст проекту: Здійснення аналізу програмних платформ 

партій/блоків учасників виборів 2006 р., дослідження 

історії їх діяльності, програмних документів, голосування, 

законопроектів, публічних заяв тощо. Забезпечення спільного 

громадського напрацювання сучасних та фахових підходів до 

планування державної політики в найактуальніших сферах.

Сума: $ 21 741 

Організація: Громадська організація “Центр медіареформ”          

(м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп.4, кім. 408, тел. (044) 463 58 62).

Керівник проекту: Квіт Сергій Миронович.

Зміст проекту: Забезпечення регіональної складової 

громадської кампанії „Усвідомлений вибір” і, водночас, 

забезпечення інформаційно-дебатної площини кампанії.

Сума: $ 10 105 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “ПОРА!” 

(04070, м. Київ, а/с 43, тел. (044) 483 54 24).

Керівник проекту: Айвазовська Ольга Павлівна.

Зміст проекту: Проведення інформаційно-мобілізаційної 

кампанії в регіонах України в рамках ініціативи „Усвідомлений 

вибір-2006”.

Сума: $ 76 975 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Гультай Любомир Любомирович.

Зміст проекту: Підтримка та забезпечення адміністративної 

та поточної діяльності, менеджменту громадської кампанії 

“Усвідомлений вибір-2006”. Проведення публічних заходів 

кампанії, моніторингових візитів у регіони України, публікація 

матеріалів.

Сума: $ 140 195 

Організація: ТОВ “Міжнародна комерційна телерадіокомпанія” 

(01033, м. Київ, вул. Паньківська, буд. 11,                                           

 тел. (044) 244 46 00, 244 46 06, ф.244 20 68).

Керівник проекту: Соколова Оксана Миколаївна.

Зміст проекту: Виготовлення і передача в ефір 12 півгодинних 

програм, присвячених висвітленню головних соціальних 

викликів (податкова політика, охорона здоров’я, соціальний 

захист, покращення якості освіти та доступ до вищої 
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освіти, комунальний сектор, система правосуддя тощо) 

представниками партій і блоків — лідерів електоральних 

уподобань.

Сума: $ 20 000 

Організація: Приватне підприємство “Телерадіокомпанія “Дар” 

(14000, м. Чернігів, Головпоштамт, а/с 1910, тел. (0462) 27 30 97).

Керівник проекту: Трахтенберг Валентина Михайлівна.

Зміст проекту: Створення та випуск в ефір Чернігова 

телепередачі “Політичний ринг”. У прямому ефірі, претенденти 

на депутатський мандат будуть захищати програми своїх 

партій та блоків, розповідати про шляхи вирішення зазначених 

проблем за умов перемоги на виборах, відповідатимуть на 

запитання експертів, гостей студії, опонентів у перехресному 

опитуванні.

Сума: $ 7 000 

Організація: АТЗТ “Телеком-Сервіс” (41100, Сумська обл.,             

м. Шостка, вул. Короленка, 33, тел. (05449) 2 05 48, 7 07 49).

Керівник проекту: Шило Галина Костянтинівна.

Зміст проекту: Випуск в ефір 10 програм “Контраргументи”, 

в яких висвітлюватимуться основні події політичного 

життя Сурудино-Будського, Ямпільського, Шосткінського 

районів Сумської області. У прямому ефірі, двічі на тиждень 

виборці матимуть можливість ознайомитися з платформами, 

програмами кандидатів щодо вирішення важливих проблем 

життя суспільства.

Сума: $ 5 000 

Організація: ТОВ “TV-4” (46001, м. Тернопіль,                               

вул. Сагайдачного, 2, тел. (0352) 43 35 24).

Керівник проекту: Габруська Оксана Олександрівна.

Зміст проекту: Виготовлення та випуск в ефір телекоманії 

“TV-4” (м. Тернопіль) 6 інформаційно-аналітичних щотижневих 

програм з інтерактивним опитуванням глядачів.

Сума: $ 10 000 

Організація: ТОВ “Телерадіокомпанія “Радіо-Ера” (02100,                  

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 20, тел .(044) 585 43 90).

Керівник проекту: Дикий Віталій Олександрович.

Зміст проекту: Створення та вихід в ефір на хвилях “Радіо-

Ера” циклу дискусійних радіопередач за участю представників 

політичних партій та блоків- учасників парламентських виборів.

Сума: $ 15 000 

Організація: Громадська організація “Товариство незалежних 

журналістів” (04176, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1,                    

тел. (044) 239 16 86).

Керівник проекту: Чепак Дарія Олександрівна.

Зміст проекту: Створення циклу проблемних тематичних 

передвиборчих дебатів у прямому ефірі за участю 

представників найрейтинговіших партій та громадян. 

Особливість програми — представники суспільства (герої-

учасники обговорюваної проблеми) разом із політиками у 

студії беруть рівноправну участь у її обговоренні та в дискусії 

щодо шляхів її рішення. Їхнє завдання — показати різні виміри 

проблеми та прокоментувати шляхи, що пропонують політики. 

Завдання політиків — пояснити і захистити свої передвиборчі 

програми в аспекті цієї теми.

Сума: $ 26 000 

Організація: Громадська організація “Українсько-польський 

форум” (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, к. 203, тел. (044) 228 61 04).

Керівник проекту: Яковець Анатолій Володимирович.

Зміст проекту: Участь 10 представників ЗМІ з країн Центральної 

та Східної Європи та 10 міжнародних спостерігачів із країн ЄС 

для висвітлення та спостереження за виборами до Верховної 

Ради України у березні 2006 року.

Сума: $ 5 540 

Організація: Громадська організація “Лабораторія 

законодавчих ініціатив” (04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2,          

тел. (044) 531 37 68).

Керівник проекту: Євгеньєва Анжела Миколаївна.

Зміст проекту: Забезпечення функціонування менеджменту 

кампанії “Усвідомлений вибір-2006”.

Сума: $ 4 000 

Організація: Благодійний фонд “Демократичні ініціативи” 

(01001, м. Київ, а/с В-271, тел. (044) 235 80 23).

Керівник проекту: Кучерів Ілько Ількович.

Зміст проекту: Проведення двох загальнонаціональних 

соціологічних опитувань громадської думки в рамках кампанії 

“Усвідомлений вибір-2006”.

Сума: $ 8 000 

Організація: Благодійний фонд “Демократичні ініціативи” 

(01001, м. Київ, а/с В-271, тел. (044) 235 80 23).

Керівник проекту: Кучерів Ілько Ількович.

Зміст проекту: Проведення загальнонаціонального опитування 

екзит-пол під час парламентських виборів 26 березня 2006 року.

Сума: $ 47 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Басілія Христина Дмитрівна.

Зміст проекту: Забезпечення ефективного виконання мети 

та завдань Громадської ради з питань забезпечення реалізації 

виборчих прав громадян України під час проведення виборів 

2006 р. Проведення прес-конференцій, круглих столів, 

моніторингових візитів представників Громадської ради у регіони 

України, підготовка та друк звіту діяльності Громадської ради.

Сума: $ 17 925 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 

“Недержавний аналітичний центр “Інститут реформ” (01030,           

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1. к. 701, тел. (044) 599 43 78).

Керівник проекту: Левицький Ростислав Богданович.

Зміст проекту: Донесення до виборців інформації про позиції 

основних політичних сил з проблемних питань податкової 

політики та механізмів детінізації доходів.

Сума: $ 2 640 
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Гультай Любомир Любомирович.

Зміст проекту: Поширення інформації про хід реалізації та 

результати громадської кампанії “Усвідомлений вибір-2006” 

через здійснення заходу „Ніч виборів у прямому ефірі” — 

спільного проекту НТКУ, ТРК «Ера» та громадської кампанії 

„Усвідомлений вибір-2006”.

Сума: $ 11 100 

Організація: Громадська організація “Інформаційний ресурсний 

центр “Корені трави” (04212, м. Київ, вул. Гайдай, 3, к. 176).

Керівник проекту: Ігнатов Андрій Михайлович.

Зміст проекту: Розробка і тестування організаційної методики 

виявлення власних, групових, регіональних та загальнодержавних 

пріоритетних проблем та інтересів громадян. Визначення їхнього 

співвідношення з програмами, намірами та діями суб’єктів 

виборчого процесу за умов нової виборчої системи.

Сума: $ 20 000

Позаконкурсні та інноваційні проекти
Кількість проектів: 44
Сума $ 655 788
Частка у загальній сумі грантів 10,52 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Фонд “Європа ХХІ” 

(02140, м. Київ, вул. Бажана, 12, оф. 247, тел. (044) 502 58 86).

Керівник проекту: Усатенко Галина Олегівна.

Зміст проекту: Підготовка навчально-методичних матеріалів 

та проведення пілотного тренінгового курсу в Школі 

громадського лобіювання.

Сума: $ 90 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “ПОРА!” 

(04070, м. Київ, а/с 43, тел. (044) 483 54 24).

Керівник проекту: Когут Андрій Андрійович.

Зміст проекту: Підтримка створення інформаційно-освітніх 

центрів громадської мережі “ОПОРА”.

Сума: $ 14 326 

Організація: Громадська організація “Інформаційно-

аналітичний центр “Громадський простір” (02140, м. Київ,       

вул. Гмирі,3, кв.140, тел. (044) 5729337).

Керівник проекту: Шамрай Павло Костянтинович.

Зміст проекту: “Голос громадськості” — створення он-лайн 

механізмів залучення громадськості до участі у обговоренні та 

формуванні публічної політики.

Сума: $ 20 000 

Організація: Громадський інформаційно-методичний 

центр “Всесвіт” (61003, м. Харків, пров. Слюсарний, 10, кв. 2,                    

тел. (057) 731 10 76).

Керівник проекту: Дворко Оксана Генріхівна.

Зміст проекту: Переведення у цифровий формат відеозаписів 

про Василя Стуса та розміщення матеріалів на сайті “Музей і 

архів дисидентського руху в Україні”.

Сума: $ 3 300 

Організація: Благодійна організація “Український Форум 

Грантодавців” (01133, м. Київ, а/с 188, тел. (044) 203 29 76).

Керівник проекту: Попов Ігор Володимирович.

Зміст проекту: Організаційна підтримка та менеджмент 

діяльності Українського Форуму Грантодавців.

Сума: $ 29 088 

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр сучасного 

мистецтва” (04070, м. Київ, Сковороди, 2, тел. (044) 425 77 78).

Керівник проекту: Ваганова Юлія Олексіївна.

Зміст проекту: Розвиток програмної діяльності Центру сучасного 

мистецтва.

Сума: $ 10 800 

Організація: Молодіжна громадська організація “Молодіжний 

гуманітарний центр” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, 

кімн. 104, тел. (044) 540 44 21).

Керівник проекту: Вєдров Олексій Ігорович.

Зміст проекту: Проведення всеукраїнської студентської 

філософсько-релігієзнавчої наукової конференції “Філософія: 

нове покоління”.

Сума: $ 736 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Колесник Артем Степанович.

Зміст проекту: Забезпечення поширення інформації в 24 областях 

України і АР Крим про конкурси і поточні заходи Фонду через 

обрані на конкурсній основі регіональні НУО, консультування 

громадськості з усіх питань грантової діяльності МФВ. Сприяння 

виконанню стратегічних завдань Фонду шляхом залучення до 

своєї діяльності якнайширшого кола неурядових, владних і бізнес-

організацій та інституцій.

Сума: $ 34 825 
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Організація: Центр економічного розвитку (04116, м. Київ,     

вул. Старокиївська , 10, 3-й пов., офіс 18., тел. (044) 236 50 78).

Керівник проекту: Верховодова Лідія Тарасівна.

Зміст проекту: Здійснення постійного моніторингу і 

проведення аналізу процесу приватизації та реприватизації. 

Розробка методологічних підходів та рекомендацій щодо 

державної політики у цій сфері.

Сума: $ 12 485 

Організація: Асоціація “Нова музика” (65011, м. Одеса,           

вул. Базарна, 48, кв.1, тел. (0482) 22 52 83).

Керівник проекту: Цепколенко Кармела Семенівна.

Зміст проекту: Організація і проведення дванадцятого 

Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва “Два дні і дві 

ночі нової музики -2006” в Одесі.

Сума: $ 5 000 

Організація: Благодійна організація “Вчителі за демократію та 

партнерство” (03162, м. Київ, пр-т 50-річчя Жовтня, 10Г, кв. 171, 

тел. (044) 513 89 38).

Керівник проекту: Сущенко Ігор Михайлович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності благодійної організації 

“Вчителі за демократію та партнерство” по поширенню клубно-

дебатного руху в молодіжному середовищі України.

Сума: $ 12 900 

Організація: Київський інститут гендерних досліджень (01004, 

м. Київ, Бесарабська пл., 5, кв. 45, тел. (044) 265 84 74, 257 04 76).

Керівник проекту: Стерденко Світлана Михайлівна.

Зміст проекту: Видання монографічного дослідження Наталії 

Чухим “Візія жінки в європейській культурі: від античності до 

модерну”.

Сума: $ 5 030 

Організація: Чернігівський державний педагогічний 

університет ім. Т. Шевченка (14013, Чернігівська обл., 

м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботька, 53, тел. (04622) 32 00 09).

Керівник проекту: Личковах Володимир Анатолійович.

Зміст проекту: Проведення конференції “Сучасна культура і 

філософія у формуванні громадянської позиції українців” та 

друк збірника матеріалів.

Сума: $ 2 900 

Організація: Громадська організація “Український центр 

економічних і політичних досліджень ім.  Олександра 

Разумкова” (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46,                     

тел. (044) 201 11 91, 201 11 98).

Керівник проекту: Шангіна Людмила Іванівна.

Зміст проекту: Випуск спеціального числа журналу 

“Національна безпека та оборона” — “Коаліційна угода 

в парламенті нового скликання — погляд незалежних 

аналітичних центрів” українською та англійською мовами.

Сума: $ 14 900 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Гультай Любомир Любомирович.

Зміст проекту: Проведення громадських слухань на тему: 

“Програма дій для парламентської коаліції та Уряду: реформа 

державного управління.

Сума: $ 1 000 

Організація: Український філософський фонд (01001, м. Київ,    

вул. Трьохсвятительська, 4, к. 321, тел. (044) 279 16 70).

Керівник проекту: Маєвський Олександр Леонтійович.

Зміст проекту: Розвиток національного порталу “Філософія.ua”: 

створення електронної бібліотеки, каталогу освітніх веб-ресурсів, 

окремих інтернет сторінок провідних українських філософів; 

популяризація сайту завдяки проведенню PR - кампанії.

Сума: $ 7 500 

Організація: Чернігівська міська громадська організація 

“ПОРА” (14000, м. Чернігів, а/с 1918, тел. (04622) 7 01 25).

Керівник проекту: Паперний Юрій Володимирович.

Зміст проекту: Проведення та оприлюднення результатів 

незалежного моніторингу діяльності новообраних місцевих рад 

Чернігівщини.

Сума: $ 2 660 

Організація: Київська міська громадська організація “Інститут 

ліберального суспільства” (03110, м. Київ, вул. І. Клименко, 16, 

кв. 32, тел. (044) 275 99 70).

Керівник проекту: Єрмоленко Анатолій Миколайович.

Зміст проекту: Проведення 2-х міжнародних 

міждисциплінарних конференцій “Громадянське суспільство 

в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та 

інституційне забезпечення його розбудови”, “Право без 

справедливості? Демократія, право за доби глобалізації” та 

видання матеріалів цих конференцій.

Сума: $ 6 950 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “ПОРА!” 

(04070, м. Київ, а/с 43, тел. (044) 483 54 24).

Керівник проекту: Когут Андрій Андрійович.

Зміст проекту: Організація та проведення Літньої школи 

громадянської активності “Абетка відповідального громадянина”, 

присвяченої кращому досвіду проведення кампаній громадського 

лобіювання та ознайомлення слухачів з існуючими законними 

інструментами громадського впливу на владу.

Сума: $ 14 990 

Організація: Громадська організація “Фонд Суспільної Безпеки” 

(01011, м. Київ, пров. Кутузова, 4, оф. 4, тел.( 044) 331 68 31).

Керівник проекту: Панцир Сергій Іванович.

Зміст проекту: Публікація дослідження та проведення круглого 

столу “Проблеми ефективності аналітичної роботи недержавних 

аналітичних центрів”.

Сума: $ 7 998 
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Організація: Інститут управління суспільними змінами (01001, 

м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф. 224-225, тел. (044) 253 84 40).

Керівник проекту: Коловіцкова Ольга Вікторівна.

Зміст проекту: Впровадження механізмів громадського 

оцінювання якості підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, шляхом підтримки діяльності Громадської Ради 

при Президенті Національної академії державного управління.

Сума: $ 8 400 

Організація: Конгрес національних громад України (03049,         

м. Київ, вул. Курська, 6, к.39, тел. (044) 248 36 70).

Керівник проекту: Зісельс Йосиф Самійлович.

Зміст проекту: Організація Всеукраїнського міжнародного 

дитячого табору “Джерела толерантності”. Виховання 

толерантності та протидії ксенофобії у молоді, формування 

активної громадянської позиції молодих представників 

національних громад України.

Сума: $ 5 000 

Організація: Фонд сприяння місцевому самоврядуванню 

України (01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, кв. 221                      

 тел. (044) 286 33 21, 286 48 63).

Керівник проекту: Лопатинський Віктор Андрійович.

Зміст проекту: Проведення XI Всеукраїнських муніципальних 

слухань “Муніципальний розвиток: пошуки інноваційних 

шляхів подолання кризових тенденцій (сучасний стан, 

прогнози, проекти і програми)”.

Сума: $ 7 000 

Організація: Громадська організація “Київська школа рівних 

можливостей” (02002, м. Київ, а/с 268, тел. (044) 592 88 18).

Керівник проекту: Непочатов Дмитро Володимирович.

Зміст проекту: Показ фільму “Ніщо та ніколи”, присвяченого 

громадянській активності восени 2004 р., на міжнародному 

кінофестивалі “Temecula Valley International Film & Music 

Festival” у США.

Сума: $ 1 770 

Організація: Громадський інформаційно-методичний 

центр “Всесвіт” (61003, м. Харків, пров. Слюсарний, 10, кв. 2,                 

тел. (057) 731 10 76).

Керівник проекту: Зубар Наталія Володимирівна.

Зміст проекту: Створення мережі регіональних бюро з 

моніторингу, захисту та лобіювання громадських інтересів 

у 12 областях України на базі НУО учасників Альянсу 

“Майдан” за напрямками: забезпечення рівного доступу 

до якісної медицини, реформа ЖКГ, соціальне сирітство, 

прозорість дій влади та її відкритість до суспільного діалогу, 

забезпечення рівного доступу до правосуддя. Проведення 2 

загальнонаціональних кампаній громадського лобіювання 

суспільних інтересів.

Сума: $ 20 000 

Організація: Фундація імені князів-благодійників Острозьких 

(33027, м. Рівне, вул. Пухова, 85).

Керівник проекту: Грещук Тетяна Євгенівна.

Зміст проекту: Допомога 5 територіальним громадам Рівненської 

області у вирішенні своїх соціальних проблем шляхом підтримки 

соціальних проектів НУО, мобілізації локальних ресурсів через 

створення Рад соціального партнерства (за участі влади, бізнесу, 

НУО та ЗМІ) при міських, селищних та обласних радах.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Український центр 

економічних і політичних досліджень ім. Олександра 

Разумкова” (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46,                   

тел. (044) 201 11 91, 201 11 98).

Керівник проекту: Литвиненко Олександр Миколайович.

Зміст проекту: Стажування студентів вищих навчальних 

закладів України у провідних аналітичних центрах.

Сума: $ 14 500 

Організація: Центр близькосхідних досліджень (01061, м. Київ, 

Грушевського, 4, к. 210, тел. (044) 279 07 72).

Керівник проекту: Богомолов Олександр Вікторович.

Зміст проекту: Підготовка “Білої книги”, присвяченої питанням 

державної політики у сфері міжконфесійних відносин та 

проведення кампанії її громадського лобіювання.

Сума: $ 20 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “ПОРА!” 

(04070, м. Київ, а/с 43, тел. (044) 483 54 24).

Керівник проекту: Бойко Тетяна Богданівна.

Зміст проекту: Розробка громадськими експертами та 

прийняття Концепції взаємодії держави з громадянським 

суспільством України, а також нової редакції Закону України 

“Про об’єднання громадян”.

Сума: $ 5 700 

Організація: Чернігівська обласна громадська організація 

“ОПОРА” (14000, м. Чернігів, а/с 1918, тел. (050) 381 68 35).

Керівник проекту: Пущенко Павло Михайлович.

Зміст проекту: Проведення аналізу передвиборчих програм 

та обіцянок кандидатів на посаду міського голови на предмет 

їх реалістичності й відповідності до визначених законом 

повноважень.

Сума: $ 8 500 

Організація: Харківський Національний університет                

ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, площа Свободи, 4).

Керівник проекту: Бакіров Віль Савбанович.

Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції з 

соціології, яка спрямована на підвищення спроможності 

соціологічної науки вирішувати найбільш гострі питання 

суспільної трансформації в Україні.

Сума: $ 5 000 



29

Організація: Громадська організація “Інформаційно-

аналітичний центр “Громадський простір” (02140, м. Київ,        

вул. Гмирі, 3, кв.140, тел. (044) 572 93 37).

Керівник проекту: Шамрай Павло Костянтинович.

Зміст проекту: Створення Центру онлайн звернень (адвокасі) за 

допомогою інтернет-інструментаріїв для проведення кампаній 

із захисту прав та інтересів, ініціювання та впровадження змін 

у законодавстві, представлення та відстоювання поглядів щодо 

конкретних рішень та дій (http://www.holos.org.ua).

Сума: $ 8 745 

Організація: Громадська організація “Український центр 

економічних і політичних досліджень ім. Олександра 

Разумкова” (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46,                        

 тел. (044) 201 11 91, 201 11 98).

Керівник проекту: Шангіна Людмила Іванівна.

Зміст проекту: Проведення експертного аналізу програм і 

зобов’язань влади з точки зору їх відповідності демократичним 

засадам державного врядування, відкритості, прозорості 

і підконтрольності суспільству, а також впливу на стан 

забезпечення прав і свобод людини та перебігу їх виконання 

і дотримання. Розробка альтернативних пропозицій з 

розв’язання актуальних проблем, визначених урядом 

та владними інституціями, як пріоритетні. Просування 

вироблених альтернативних рішень через спільні публічні 

заходи, парламентські комітети, громадські ради (колегії) при 

міністерствах і відомствах.

Сума: $ 87 600 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Горячева Олександра Миколаївна.

Зміст проекту: Проведення комплексної оцінки діяльності 

програми “Посилення впливу громадянського суспільства” за 

2005–2006рр.

Сума: $ 10 000 

Організація: Фундація “Відкрите суспільство” (04071, м. Київ, 

а/с 124, тел. (044) 417 70 16).

Керівник проекту: Нечипоренко Валерій Петрович.

Зміст проекту: Проведення, спільно з фахівцями УНІАН та 

незалежними експертами, підготовчої роботи для створення 

ресурсного центру “Громадянське суспільство”, який 

акумулюватиме та поширюватиме інформацію про діяльність 

третього сектору. Формування контактної бази, проведення 

круглих столів у 8 регіонах, анкетування потенційних 

реципієнтів інформації, організаційні заходи для видання 

електронного тижневика “Громадянське суспільство”.

Сума: $ 2 500 

Організація: Одеський суспільний інститут соціальних 

технологій (65023, м. Одеса, пл. Соборна, 10, кв. 11,                      

тел. (048) 726 65 25).

Керівник проекту: Крупник Андрій Семенович.

Зміст проекту: Розробка, обговорення, лобіювання та 

винесення на розгляд міської ради м.Одеси проекту рішення 

“Про забезпечення участі мешканців міста у його благоустрої та 

покращенні надання житлово-комунальних послуг”. Проведення 

інформаційної кампанії, круглих столів та громадських слухань. 

Створення та організація діяльності Громадської ради при 

управлінні ЖКГ Одеської міськради. Проведення всеукраїнської 

науково-практичної конференції “Забезпечення громадського 

контролю у сфері ЖКГ”.

Сума: $ 14 000 

Організація: Одеська міська громадська організація “Лицем до 

лиця” (65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел. (048) 738 68 30).

Керівник проекту: Кучер Олександр Валерійович.

Зміст проекту: Проведення Другої всеукраїнської науково-

практичної конференції “Становлення органів самоорганізації 

населення в Україні” (для представників органів місцевого 

самоврядування, бізнес-сектору, НУО, органів СОН). 

Розповсюдження матеріалів конференції, проведення прес-

конференції, надання постійної методичної, організаційної, 

юридичної підтримки для представників НУО, СОН, органів 

місцевого самоврядування.

Сума: $ 9 900 

Організація: Сімферопольська міська громадська організація 

“Інститут соціальних досліджень” (95022, АР Крим,                        

 м. Сімферополь, вул. Лєскова, 35, тел. (0652) 5 42 67).

Керівник проекту: Османов Арсен Русланович.

Зміст проекту: Розробка, за участі громадських організацій та 

депутатів органів місцевого самоврядування, статутів громад 

та стратегічних планів соціально-економічного розвитку 

для визначення чітких механізмів реалізації методів прямої 

демократії у містах Сакі, Білогірськ, Старий Крим та Джанкой. 

Лобіювання прийняття відповідних нормативних документів.

Сума: $ 10 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Архипська Олеся Ігорівна.

Зміст проекту: Адаптація програмного забезпечення та 

контент-наповнення електронного архіву громадянського 

суспільства України (www.e-archive.org.ua).

Сума: $ 17 650 

Організація: Харківська обласна організація профспілки 

підприємців (61002, м. Харків, а/с 10126, тел. (0572) 730 04 42).

Керівник проекту: Монтян Тетяна Миколаївна.

Зміст проекту: Поширення інформаційно-просвітницьких 

матеріалів (листівок та брошур) про права споживачів 

житлово-комунальних послуг та механізми захисту цих прав у 

8 найбільших містах України. Проведення 8 семінарів-тренінгів 

для громадянських активістів та 8 семінарів-тренінгів для 

громадських судових кореспондентів. Проведення громадських 

слухань з питань громадського контролю за тарифами, 

обсягами та якістю надання ЖК-послуг. Проведення кампанії 

лобіювання прийняття спеціальної постанови Пленуму 

Верховного суду України з питань застосування відповідного 

законодавства у спорах у сфері ЖКГ. Проведення 16 прес-

конференцій (у Києві та 7 містах).

Сума: $ 15 000 
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Організація: Благодійна організація “Український Форум 

Грантодавців” (01133, м. Київ, а/с 188, тел. (044) 203 29 76).

Керівник проекту: Попов Ігор Володимирович.

Зміст проекту: Розвиток благодійності в Україні через 

поширення інформації про роботу благодійних організацій, 

традиції української благодійності, сучасний досвід, поширення 

успішних історій про втілення благодійних проектів. Видання та 

розповсюдження щомісячного електронного бюлетеню.

Сума: $ 14 402 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Мистецька 

скарбниця” (01025, м. Київ, а/с 32, тел. (044) 490 13 42).

Керівник проекту: Логуш Тетяна Іванівна.

Зміст проекту: Відтворення національної культурної традиції та 

залучення громадськості до європейських культурних надбань. 

Відродження інституту меценатства, як важливого та дієвого 

механізму формування й розвитку демократичного суспільства.

Сума: $ 12 360 

Організація: Громадянська мережа “ОПОРА” (04070, м. Київ, а/с 43, 

тел. 8(044) 425 31 55).

Керівник проекту: Гаталяк Тарас Іванович.

Зміст проекту: Моніторинг запитів до надавачів ЖК-послуг, 

органів влади та місцевого самоврядування щодо процедури 

формування та структури тарифів (тепло, вода, обслуговування 

житла та прибудинкових територій); аналіз нормативної бази щодо 

формування тарифів та проведення незалежної експертизи існуючої 

тарифної сітки. Вироблення рекомендацій щодо зміни методики 

розрахунків, незалежного обрахунку тарифів і видання відповідного 

посібника для населення. Здійснення комплексу просвітницьких та 

мобілізаційних заходів, проведення круглих столів та громадських 

слухань у 8 містах України. Розповсюдження інформаційного 

бюлетеню “За що ти платиш?” та газети “Громадський калькулятор”.

Сума: $ 39 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Басілія Христина Дмитрівна.

Зміст проекту: Створення мережі партнерських громадських 

організацій МФВ, що сприяє поширенню інформації про 

конкурси і поточні заходи Фонду у 24 областях України і           

АР Крим, проведенню тренінгів та семінарів, прес-конференцій 

представників МФВ, а також консультуванню на місцях 

громадськості з усіх питань грантової діяльності МФВ.

Сума: $ 11 373



ПРОГРАМА 
“СХІДСХІД:                             
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”
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 ПРОГРАМА “СХІДСХІД:                            
 ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”

Кількість проектів: 130

Сума $ 460 109
Частка у загальній сумі грантів 7,38  %

Мета діяльності програми у 2006 році— налагодження та розвиток довготривалого співробітництва між представниками 

міжнародної громадськості у вирішенні широкого спектру суспільних проблем та здійсненні соціальних інновацій. Створення умов 

для обміну ідеями, аналізу та впровадження кращого досвіду з вирішення значущих суспільних проблем з метою побудови відкритого 

демократичного суспільства в Україні та інших країнах постсоціалістичного простору.

Пріоритети програми у 2006 році: 

 Сприяння запровадженню демократичних цінностей та європейських стандартів у суспільстві.

 Реформування державних політик відповідно до принципів верховенства права та дотримання прав людини.

 Громадська освіта й спонукання молоді до активної громадської позиції.

 Поліпшення доступу до інформації в країнах регіону й підвищення ролі незалежних ЗМІ.

 Створення спільних стратегій соціально-економічного та соціально-політичного розвитку.

 Пошук ефективних шляхів порозуміння у контексті загальноєвропейського діалогу.

 Розвиток місцевих громад і місцевого самоврядування.

 Розвиток освітньої політики.

 Пошук ефективних шляхів вирішення соціально-економічних проблем в регіонах, зокрема проблем вразливих і 
маргінальних верств суспільства.

Конкурси 2006 року:
Конкурс “Міжнародне партнерство заради розвитку демократії” був спрямований на посилення співпраці українських 

і міжнародних неурядових організацій та державних інституцій для прискорення демократичних перетворень у різних 

галузях суспільного життя в Україні та в інших країнах пострадянського простору з урахуванням європейського досвіду. 

В межах конкурсу підтримувалися проекти, які залучали іноземний досвід у таких сферах, як: розвиток місцевих ЗМІ, подолання 

корупції, здійснення візової політики, впровадження відновного правосуддя, формування міжрегіональних стратегій співпраці, 

підвищення обізнаності з питань євроінтеграції в навчальних закладах і регіонах, захист прав дітей (зокрема, забезпечення 

рівних можливостей дітям з особливими освітніми потребами), моніторинг системи охорони здоров'я на місцевому рівні тощо. 

Ряд проектів, підтриманих спільно з Європейською програмою та іншими програми МФВ, було спрямовано на вивчення та 

впровадження європейських стандартів і практик в Україні. Це, зокрема, стосувалося оптимізації діяльності органів місцевої влади, 

інноваційного розвитку економіки, поліпшення громадсько-активної роботи з місцевою молоддю, впровадження ювенальної юстиції 

та інклюзивної освіти, проведення етичної експертизи біомедичних досліджень тощо.

Конкурс “Партнерство громадськості в регіоні Україна-Молдова-Румунія” продовжив минулорічну ініціативу, спільно 

започатковану і реалізовану у співпраці з Фондом Сороса у Молдові та Фондом Відкритого Суспільства (Румунія) і був 

спрямований на об’єднання зусиль представників громадськості України, Молдови й Румунії для зміцнення компонентів відкритого 



33

демократичного суспільства та сприяння сталому розвитку регіону в контексті впровадження Європейської політики сусідства. 

Проекти та ініціативи, проведені в межах конкурсу, торкалися таких важливих суспільних напрямків, як: розвиток сільських громад, 

активізація місцевої молоді, просування соціального партнерства в регіонах, становлення системи паліативної допомоги, посилення 

транс-кордонної співпраці в Єврорегіоні Нижній Дунай, регіональна безпека, європейська та євроатлантична інтеграція в регіоні тощо. 

Важливі ініціативи та підтримані проекти: 
Ініціаторами проекту “Зміцнення транскордонної співпраці в Єврорегіоні Нижній Дунай” (партнерські НУО представляють 

міста Ізмаїл, Галаті та Кишинів) вирішено спрямувати свої зусилля на створення спільної стратегії розвитку Єврорегіону, з метою 

чого напрацьовано список рекомендацій для плану дій спеціалізованих комісій Єврорегіону на 2007 рік та районних і обласних 

органів влади трьох країн. Рекомендації, зокрема, стосуються впровадження енергозберігаючих технологій, утилізації промислових 

і побутових відходів, будівництва сучасного поромного комплексу, збереження довкілля тощо. 

Партнерами іншого проекту “Посилення соціального партнерства через обмін практичними навичками та вміннями в Молдові, 
Румунії та Україні” (міста Рівне, Балті і Сучава) розробляється план проведення серії семінарів для молдовських регіональних 

громадських організацій з питань ефективного залучення локальних ресурсів, фінансової життєздатності місцевих проектів, 

розвитку соціального, міжсекторального партнерства в малих містах і селах. 

Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні

Протягом 2006 року  в Україні було проведено 4 5 міжнародних заходів в межах підтриманих Програмою проектів, причому лише чверть із 

них була виконана столичними громадськими організаціями, що свідчить про значне зростання інтересу до Програми з боку регіональних 

НУО. Більшість ініціатив, які координувалися київськими організаціями, мали всеукраїнський статус, тож до їх виконання активно 

залучалися учасники з регіонів. Серед ініціатив, підтриманих програмою 2006 року, варто відмітити такі успішні проекти, як: 

 “Дружні кордони ЄС: зростання рівня поінформованості українських громадян щодо візової політики країн 
Європейського Союзу” (основні партнери – Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, м. Київ та Фундація 

Стефана Баторія, м. Варшава, Польща). Результатом даної довготривалої міжнародної ініціативи є рекомендації Консульським 

відділам Посольств країн ЄС в Україні щ одо оптимізації процедур видачі віз громадянам України, які ґрунтуються на основних 

засадах прав людини. Політичні та аналітично-статистичні матеріали, напрацьовані в ході проекту, були представлені в 

Брюсселі та використані у Звіті члена Європейського Парламенту з Фінляндії під час гельсінського самміту ЄС-Україна з 

питань візової політики (жовтень 2006 р.). Посольство Німеччини в Україні також зацікавилось матеріалами проекту з огляду 

на головування Німеччини в ЄС 2007 року та бажання сприяти реформам в Україні. 

 “Місцеві ЗМІ: пропаганда чи моніторинг дій влади?” (партнери – Міжрегіональний медіа-центр “Альянс”, м. Луганськ та 

НУО “Люди в проблемі”, м. Прага, Чеська Республіка). Українсько-чеський проект сприяв зміні поглядів українських учасників 

(журналістів та керівників місцевих ЗМІ, представників органів влади, студентів та викладачів факультету журналістики 

Луганського університету) на сенс діяльності ЗМІ у регіонах. Зокрема це стосувалося необхідності впровадження громадського 

мовлення та роздержавлення місцевих комунальних ЗМІ. Проект продемонстрував на чеському досвіді можливість розвитку 

комерційних моделей ЗМІ з одночасним дотриманням незалежності журналістів. Важливим було і те, що учасники зі східної 

України зламали свої стереотипні уявлення про Європейський Союз та західний шлях розвитку, побувавши на стажуванні у 

чеських ЗМІ та поспілкувавшись безпосередньо зі своїми чеськими колегами.

 “Соціальна інтеграція людей з аутизмом” (основні партнери – Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом “Сонячне 

коло” , м. Київ,  Фундація Синапсис, м. Варшава, Польща, і Центр лікувальної педагогіки, м. Москва, Росія). Протягом семінарів 

фахівці у сфері реабілітації та інтеграції людей з аутизмом обмінялися сучасними методологіями освітньої роботи з дітьми-

аутистами та інформаційно-психологічної підготовки їхніх батьків. Супроводжуюча інформаційна кампанія привернула 

увагу такої відомої бізнесової структури, як UMC-Україна, яка профінансувала освітній літній табір для дітей-аутистів та 

створення документального фільму про проблеми інтеграції у суспільство людей з аутизмом. 

 “Громадська стратегія співпраці партнерських місцевих громад” (партнери – Подільський центр прав людини, м. Вінниця, 

та Рада Свєнтокшиського воєводства, м. Кєльце, Польща). Вперше стратегія співпраці двох регіонів-побратимів з Польщі та 

України (Свєнтокшиське воєводство та Вінницька область) була сформована і офіційно затверджена після попереднього 

громадського обговорення в місцевих громадах районних міст за участю представників усіх секторів суспільства. Така 

ініціатива “знизу” дала можливість врахувати у партнерській стратегії міжнародної співпраці інтереси і побажання всіх 

зацікавлених сторін, як то громадські організації, освітні і медичні заклади, малий і середній бізнес, органи місцевої влади та 

самоврядування тощо.



34

 “Стандарти ЄС у формуванні соціальної, молодіжної та публічної політики” (Партнери – Донецький молодіжний 

дебатний центр, та Інститут публічної інформації, м. Гдиня, Польща і Громадський фонд Самогітіан, м. Телшяй, Литва). 

Протягом семінарів експерти з Литви і Польщі продемонстрували своїм колегам-чиновникам середньої ланки нові практики 

заохочення місцевої громадськості до співробітництва з метою оптимізації діяльності влади та знайшли способи переконати 

слухачів, що не варто ухилятися від контактів із громадськістю, оскільки таким чином можна одержати неоціненну допомогу 

у виконанні соціальних програм, залученні іноземних інвестицій, отриманні неупередженої аналітичної інформації і 

рекомендацій тощо.

 Громадська організація “Рада вчителів” з м. Бахчисарай, АР Крим, виконала два проекти з азербайджанськими партнерами 

– НУО “Ватан” та Центром розвитку громадянського суспільства (м. Баку), спрямованих на поширення успішних 
практик інтеграції національних меншин у суспільство, підвищення поінформованості про права національних меншин, 

проблеми репатріації, міжкультурне спілкування у місцевому середовищі тощо. Одержаний досвід було використано 

азербайджанськими партнерами під час розробки рекомендацій Парламенту Грузії, який виніс на обговорення законопроект 

про шляхи репатріації месхетинських турків до Грузії.

Участь громадян України у проектах, підтриманих програмою “Схід-Схід: партнерство без кордонів” за кордоном

2006 року близько 400 українських фахівців та молодих активістів взяли участь у виконанні 60 міжнародних проектів. Майже 

половина проектів була виконана у співпраці з польськими партнерами. Завдяки тристоронньому конкурсу значно зріс відсоток 

проектів у регіоні Україна-Молдова-Румунія. Також українських учасників неодноразово запрошували до виконання спільних 

проектів у Литві, Чеській Республіці, Вірменії, Словаччині та Болгарії. Українських експертів у галузі громадянського суспільства, 

медіа, європейської інтеграції, боротьби з торгівлею людьми, громадського моніторингу запрошували поділитися досвідом до Грузії, 

Киргизстану, Азербайджану та інших країн. Програма продовжувала також надавати кошти для проведення стажувальних візитів 

українських фахівців до країн, де накопичено вагомий досвід реформ та розвитку під час трансформаційного періоду.

Окремо слід відзначити проект “Громадські досягнення”, ініційований польською громадською організацією “Малопольське 

освітнє товариство”, суть якого полягає в заохоченні шкільної молоді до конструктивної громадської діяльності, підняття інтересу 

до навколишніх подій і бажання посильно впливати на позитивні зміни у своїй громаді, озброєнні молоді навичками аналізування і 

вирішення суспільних проблем, зміні стереотипів тощо. 

Малопольське освітнє товариство провело три ознайомчі семінари для майже сімдесяти українських вчителів з Харківщини, 

Запоріжжя, АР Крим, Тернополя та Ужгорода за підтримки програми Схід-Схід. Другий етап проекту передбачає проведення у 

2007 році розширених семінарів в чотирьох регіонах України для більшої кількості вчителів, переважно із сіл та районних центрів. 

Партнери проекту в Україні – Харківська міська громадська організація АССА, Закарпатська професійна асоціація жінок освітян 

“Перспектива” (Ужгород), НГО “Рада вчителів” (м. Бахчисарай) та Українська скаутська організація ПЛАСТ (станиця Тернопіль).

Труднощі у реалізації пріоритетів програми 

Однією з проблем програми є адаптація зарубіжного досвіду до українських умов і впровадження напрацювань організаторами 

міжнародних проектів, подолання байдужості чи небажання посадовців дослухатися до пропозицій громадськості. Наприклад, 

партнерами проекту “Досвід впровадження інституту Уповноваженого з прав дитини: перспективи для України” було зазначено, 

що інституція Уповноваженого з прав людини, зокрема з прав дитини, у будь-якій країні має бути політично незаангажованою, а 

Омбудсмен, обіймаючи лише дану посаду, рівно опікується правами кожного громадянина чи громадянки своєї країни, незалежно 

від їхньої соціальної належності, уподобань і можливостей. Інститут Уповноваженого з прав дитини, як окрема організація чи у 

структурі існуючого Уповноваженого, має складатися із фахівців-юристів і досвідчених правозахисників для ефективного виконання 

своїх обов‘язків. Чи буде взято до уваги дані рекомендації в Україні, покаже час. На жаль, трапляється, що напрацьовані у ході проекту 

рекомендації не впроваджуються відразу, а накопичений досвід поширюється серед громадськості, фахівців, чиновників і впливає на 

формування бачення позитивних змін у майбутньому, коли умови потребують інноваційних підходів і рішень.

Партнерство та співпраця 

Натомість прикладом успішної співпраці громадськості та державної влади може стати проект Всеукраїнської фундації “Захист 

прав дітей”, спрямований на створення передумов впровадження ювенальної юстиції в Україні. В ході проекту учасниками з 10 

країн Європи та пострадянського простору було розроблено: універсальний механізм впровадження відновного правосуддя, опис 

складових процесу реінтеграції неповнолітніх правопорушників, вимоги ювенальної юстиції до фахівців у сфері ювенальної юстиції. 
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До процесу впровадження нової для української системи правосуддя галузі ініціаторами залучено відомі громадські організації, а 

також профільні Комітети ВР, представників Міністерства юстиції та Верховного суду України, що дозволяє сподіватися на успішне 

досягнення поставлених цілей.

Співфінансування проектів цього року іншими донорами склало близько 30%. Кошти на виконання спільних ініціатив надавали: Фонд 

Розвитку Медіа (USAID), Програма Цілі Розвитку Тисячоліття (UNDP), Інститут Сталих Громад (Європейська Комісія), Всеукраїнська 

Асоціація агенцій регіонального розвитку, UMC-Україна, а також місцеві підприємці Київської та Запорізької областей.

Сфери співпраці не обмежувалися зазначеними пріоритетами, і такий підхід був цілком продуктивним і доцільним, оскільки: по-

перше, це сприяло широкомасштабному входженню громадян України до європейського соціокультурного та політико-правового 

поля; по-друге, посилювало розвиток зв‘язків між структурами третього сектору країн ЦСЄ та пострадянського простору; і по-

третє, надавало можливість охопити практично всі області України та рівні громадських організацій (як відомо, кожна з областей 

має свою специфіку і інституційні спроможності громадського сектору, традиції роботи місцевої влади, регіональні особливості 

тощо). З 2007 року Програма перейде від широко спрямованої до сфокусованої діяльності, орієнтованої на пріоритетні завдання, 

визначені програмами Міжнародного фонду “Відродження” та стане платформою для посилення міжнародного компоненту існуючих 

програм.

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

АР Крим 6 - $ 24 808 $ -

Вінницька обл. 4 - $ 21 743 $ -

Волинська обл. 3 - $ 4 811 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 2 191 $ -

Донецька обл. 5 2 $ 18 675 $ 4 163

Житомирська обл. 2 - $ 5 954 $ -

Закарпатська обл. 1 - $ 3 115 $ -

Запорізька обл. 2 - $ 6 550 $ -

Івано-Франківська обл. 5 - $ 16 687 $ -

м. Київ 52 26 $ 164 181 $ 114 010

Київська обл. 5 1 $ 9 704 $ 521

Луганська обл. 8 - $ 55 821 $ -

Львівська обл. 16 4 $ 50 621 $ 10 836

Миколаївська обл. 5 - $ 23 970 $ -

Одеська обл. 6 - $ 10 281 $ -

Рівненська обл. 3 - $ 11 372 $ -

Тернопільська обл. 1 - $ 2 107 $ -

Харківська обл. 1 - $ 8 605 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 476 $ -

Чернігівська обл. 3 - $ 18 437 $ -

Разом: 130 33 $ 460 109 $ 129 530
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Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні

Кількість проектів: 48
Сума $ 332 985
Частка у загальній сумі грантів 5,34 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

АР Крим 4 - $ 21 125 $ -

Вінницька обл. 3 - $ 19 673 $ -

Донецька обл. 2 1 $ 10 325 $ 3 300

Житомирська обл. 1 - $ 3 658 $ -

Запорізька обл. 1 - $ 6 268 $ -

Івано-Франківська обл. 2 - $ 14 970 $ -

м. Київ 17 13 $ 126 726 $ 96 314

Київська обл. 2 - $ 6 664 $ -

Луганська обл. 4 - $ 36 532 $ -

Львівська обл. 6 1 $ 38 977 $ 2 560

Миколаївська обл. 2 - $ 15 195 $ -

Одеська обл. 1 - $ 6 495 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 10 672 $ -

Чернігівська обл. 2 - $ 15 705 $ -

Разом: 48 15 $ 332 985 $ 102 174

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна.

Зміст проекту: Зовнішня оцінка діяльності програми            

Схід-Схід: партнерство без кордонів за останні три роки, 

зокрема оцінка ефективності конкурсу зі сприяння співпраці 

у регіоні Україна-Молдова-Румунія та моніторинг виконання 

довготривалих ініціатив.

Сума: $ 7 300 

Організація: Асоціація економічного розвитку Івано-

Франківщини (АЕРІФ) (76000, м. Івано-Франківськ,                          

вул. Дністровська, 26, тел. 8(0342) 55 20 22, 55 20 26).

Керівник проекту: Ковалів Марія Іванівна.

Зміст проекту: Проведення 17–19 січня 2006 р. у м. Івано-

Франківську заключної конференції молдовсько-румунсько-

української ініціативи “Розбудова відкритого місцевого 

уряду: від принципів до практики доброчесного врядування”. 

Вироблення плану впровадження одержаного досвіду з метою 

підвищення прозорості і підзвітності місцевих органів влади 

Івано-Франківщини, ширшого інформування та залучення 

місцевої громадськості до процесу прийняття рішень, 

підвищення професійності роботи органів місцевої влади згідно 

з європейськими нормами. Створення ефективної мережі 

доступу до інформації, консультування та участі громадян в 

процесі формування політичних векторів на місцевому рівні; 

сприяння розвитку партнерських стосунків між недержавними 

організаціями та державними інституціями для розробки 

проектів та стратегій в регіоні; посилення зв’язків між 

місцевими органами влади і громадськістю.

Сума: $ 4 970 

Організація: Міжрегіональний медіа-центр “Альянс” (91033,        

м. Луганськ, вул. Звейніка, 145С, тел. (0642) 53 00 35).

Керівник проекту: Терещенко Наталія Володимирівна.

Зміст проекту: Проведення в лютому-березні 2006 р. серії 

круглих столів та семінарів з питань діяльності місцевих 

ЗМІ, неупередженого інформування громадян та взаємодії з 

владою (Луганськ, Кремінна, Стаханов, Ровеньки, Рубіжне та 
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ін.). Запровадження в інформаційному просторі Луганської 

області демократичних цінностей, подолання консерватизму 

місцевої громадськості щодо змін, адаптація чеської моделі 

розвитку відносин між ЗМІ-населенням-владою в регіонах. 

Вивчення і адаптація чеського досвіду управління у сфері медіа, 

дотримання місцевими ЗМІ незалежного статусу, відносин з 

владою, висвітлення дій влади та діяльності в умовах дотації 

з місцевого бюджету, формування редакційної політики, 

відповідальності за опубліковану інформацію, впровадження 

європейських стандартів у діяльність ЗМІ.

Сума: $ 7 934 

Організація: Миколаївська обласна громадська організація 

“Миколаївський прес-клуб” (54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 13-А,        

тел. (0512) 21 71 57).

Керівник проекту: Головченко Гліб Олександрович.

Зміст проекту: Проведення 19-25 лютого 2006 р. у м. Миколаєві 

семінару “Громадське мовлення” — крок до громадянського 

суспільства в регіонах”, метою якого є створення передумов 

та механізмів впровадження громадського телебачення на 

базі обласних державних телекомпаній. Підготовка концепції 

Громадського мовлення в регіонах на основі польського досвіду, 

розробка механізмів створення Положення про громадську 

наглядову раду ОДТРК Миколаївської області, створення 

інформаційного ресурсу з питань діяльності громадських 

телекомпаній на базі державних обласних ТРК. Виявлення 

аргументів за відокремлення держави від управління і контролю 

регіональних ТРК, що зменшить тиск на мовників і їхнє ідеологічне 

використання та забезпечить виконання ними головної соціальної 

функції - громадського контролю за діями влади.

Сума: $ 8 650 

Організація: Подільський центр прав людини (21050,                  

м. Вінниця, а/с 8216, тел. (0432) 35 14 66).

Керівник проекту: Довбиш Олександр Леонідович.

Зміст проекту: Проведення 13–17 березня 2006 р. у м. Вінниці 

та області (Хмільник, Немирів, Томашпіль, Стрижавка) 

серії робочих зустрічей та громадських обговорень з метою 

розробки комплексної стратегії співпраці партнерських 

територіальних громад Вінницької області та Свєнтокшиського 

воєводства (Польща). Удосконалення процесу формування 

стратегій міжнародного партнерства громад; фокусування на 

громадському обговоренні напрямків співпраці; включення до 

стратегії питань, що відповідають вимогам часу та інтересам 

місцевої громадськості; розгляд пропозицій від неурядових 

організацій, підприємницьких структур та органів державної 

влади та самоврядування.

Сума: $ 4 960 

Організація: Інститут місцевого розвитку Чернігівщини (14000, 

м. Чернігів, пр. Миру, 49-А, оф. 58, тел. (0462) 67 61 79).

Керівник проекту: Надирова Ольга Віталіївна.

Зміст проекту: Проведення 13–20 березня 2006 р. у м. Чернігові 

та області (Ріпки, Короп) серії семінарів та круглих столів в 

межах проекту “Підвищення компетенції місцевих органів влади 

в Україні щодо діяльності Європейського Союзу через вивчення 

досвіду входження Естонії до ЄС”. Адаптація і поширення на 

Чернігівщині методів діяльності естонських місцевих органів 

влади, пов’язаної з питаннями підготовки до євроїнтеграції 

на регіональному рівні, міжсекторної співпраці, захисту 

інтересів місцевих мешканців та громадськості регіону в цілому. 

Ознайомлення з системою місцевого самоврядування України та 

аналіз проблем місцевого самоврядування Чернігівщини.

Сума: $ 7 929 

Організація: Громадська організація “Рада вчителів” (98400,         

АР Крим, м. Бахчисарай, а/с 24, тел. (06554) 4 71 11).

Керівник проекту: Сейтвелієва Діляра.

Зміст проекту: Проведення 26 лютого – 3 березня 2006 р. 

в АР Крим (Бахчисарай, Севастополь, Сімферополь, Сімеїз) 

стажувального візиту для представників місцевих громад 

Азербайджану, де компактно мешкають національні меншини. 

Ознайомлення азербайджанських учасників з успішними 

інтеграційними практиками в Україні на прикладі кримських 

татар, методами захисту прав національних меншин, залучення 

членів громад до процесу прийняття рішень, заохочення до 

самоорганізації та активної позиції у вирішенні соціально-

економічних проблем у громадах.

Сума: $ 6 075 

Організація: Громадська організація “Інститут                               

Євро-Атлантичного співробітництва” (01034, м. Київ,                     

 вул. Володимирська, 42, тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.

Зміст проекту: Проведення 6 березня 2006 р. у м. Києві публічної 

презентації рекомендацій, напрацьованих міжнародною групою 

громадських експертів із України, Молдови і Румунії в межах 

проекту “Співпраця аналітичних центрів України, Молдови, 

Румунії для пошуку альтернатив у вирішенні придністровського 

кофлікту”. Популяризація, серед політичних кіл та громадськості, 

альтернативного плану політичного рішення щодо 

Придністров’я та методів його втілення через демілітаризацію, 

декриміналізацію та демократизацію Придністров’я.

Сума: $ 2 891 

Організація: Українська асоціація по біоетиці (04208, м. Київ, 

пр. Василя Порика, 15-А, кв. 161, тел. (044) 433 06 28).

Керівник проекту: Пустовіт Світлана Віталіївна.

Зміст проекту: Проведення 23–24 березня 2006 р. у м. Києві 

практичного семінару “Розвиток стандартів етичної експертизи, 

як шлях до якісної та відповідальної практики у біомедичних 

дослідженнях та охороні здоров’я: досвід Центральної та 

Східної Європи”. Впровадження сучасних європейських 

етичних принципів та норм у практику біомедичних досліджень 

та охорони здоров’я в Україні шляхом розробки стандартів 

етичної експертизи. Аналіз стандартів та підходів щодо етичної 

експертизи у міжнародних документах; вивчення проблем 

діяльності етичних комітетів в Україні; розробка уніфікованих 

стандартів етичної експертизи для України. Практикум з 

проведення етичної експертизи біомедичних досліджень з 

врахуванням досвіду європейських країн.

Сума: $ 5 219 
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Організація: Південно-східний центр Муніципального і 

Регіонального розвитку (91033, м. Луганськ, вул. Перший 

Мікрорайон, 1, кв. 214-215, тел. (0642) 42 05 50).

Керівник проекту: Козак Ольга Миколаївна.

Зміст проекту: Проведення 18–26 квітня 2006 р. в Луганській 

області (Стаханов, Лутугіне і Станично-Луганське) за участю 

провідних польських і українських експертів трьох навчальних 

семінарів для лідерів громадськості з питань розробки та 

реалізації стратегій місцевого розвитку. Проведення 26–27 

травня 2006 р. у м. Кремінна підсумкової конференції “Сталий 

регіональний та місцевий розвиток: правові та інституційні 

основи”. Підвищення обізнаності лідерів місцевих громад щодо 

інструментів розробки і виконання проектів, які сприяють 

впровадженню стратегій місцевого розвитку та залученню 

додаткових джерел для розвитку регіонів; посилення активної 

зацікавленості і відповідальності громади за долю прийнятих 

стратегій розвитку.

Сума: $ 15 000 

Організація: Благодійна Організація “Український Центр 

Порозуміння” (01023, м. Київ, Печерський узвіз 8 кв.7,                

тел. (044) 280 39 18).

Керівник проекту: Прокопенко Надія Миколаївна.

Зміст проекту: Проведення 20–22 квітня 2006 р. у м. Києві 

міжнародної конференції “Відновне правосуддя в Східній 

Європі: стратегії партнерства України, Польщі та Молдови”. 

Сприяння зміцненню соціального партнерства задля 

стабільного розвитку програм відновного правосуддя в Україні. 

Напрацювання спільних стратегій впровадження відновного 

правосуддя в країнах Східної Європи через обмін новітніми 

методиками та інформацією, а також навчання спеціалістів.

Сума: $ 3 754 

Організація: Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів 

та їх батьків “Аюрведа” (09108, Київська обл., м. Біла Церква, 

вул. Східна, 34, тел. (263) 9 63 89, 7 26 10).

Керівник проекту: Крижанівський Володимир Євгенович.

Зміст проекту: Проведення 10–14 квітня 2006 р. у м. Біла 

Церква конференції “Демократичне суспільство: польсько-

український досвід підтримки дітей з особливими потребами 

та їхніх родин”. Впровадження у практичну роботу українських 

спеціалізованих закладів сучасної системи реабілітаційних 

заходів для забезпечення рівних можливостей дітям з 

особливими потребами. Створення інноваційної моделі 

допомоги дітям з порушеннями фізичного та розумового 

розвитку та їхнім родинам на основі польського досвіду 

системи “керованого навчання”.

Сума: $ 2 205 

Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” (01034,          

м. Київ, вул. Пушкінська 9, оф. 4, тел. (044) 531 12 76).

Керівник проекту: Кавун Юлія Михайлівна.

Зміст проекту: Проведення 13–15 квітня 2006 р. у м. Києві 

міжнародної конференції “Освітня політика щодо інклюзивної 

освіти: міжнародний досвід та українські реалії” з метою 

лобіювання змін в освітній політиці для забезпечення прав 

дітей з особливими потребами на якісну освіту в умовах 

загальноосвітніх закладів. Сприяння змінам в законодавстві 

України щодо впровадження інклюзивної моделі освіти як 

альтернативи спеціальній освіті. Підвищення у суспільстві 

поваги до індивідуальних особливостей і відмінностей кожної 

особи та розуміння необхідності забезпечення повноцінного 

життя кожного члена суспільства.

Сума: $ 11 335 

Організація: Іванківська районна громадська організація 

“Центр розвитку громади” (07200, Київська обл., Іванківський 

р-н, смт. Іванків, вул. Поліська, 65-а, тел. (291) 5 26 46, 5 27 19).

Керівник проекту: Бабич Галина Гаврилівна.

Зміст проекту: Проведення 10–13 квітня 2006 р. у м. Іванків 

Київської області семінару “Дитинство без насильства” за 

участю польських фахівців у сфері подолання насильства. 

Підвищення обізнаності громадськості про масштаби та 

наслідки насильства в сім’ї, напрацювання стратегії протидії 

насильству на місцевому рівні та пропозиції щодо формування 

державної соціальної політики з проблем насильства над 

дітьми.

Сума: $ 4 459 

Організація: Вінницький центр альтернативної освіти               

(м. Вінниця, пр. Юності, 9, тел. (0432) 43 38 26).

Керівник проекту: Савельєв Олександр Миколайович.

Зміст проекту: Проведення 25–29 квітня 2006 р. у м. Вінниця 

міжнародного пілотного засідання Дискусійного клубу 

старшокласника за участю вчителів історії та старшокласників 

із Молдови, Румунії, Болгарії, Польщі та Угорщини, 

присвяченого порівняльному аналізу Трипільської культури 

та сучасних цивілізаційних процесів. Сприяння вихованню в 

учнів активної громадянської позиції, толерантності і поваги 

до культури сусідніх народів та національних меншин через 

навчання основам наукових дебатів у міжнародній аудиторії. 

Впровадження елементів культурології та конфліктології у 

відповідні шкільні предмети, зокрема історію.

Сума: $ 8 985 

Організація: Громадська організація “Молодіжний центр 

правничих досліджень” (83050, м. Донецьк, пр. Ватутіна, 1-А, 

кімн. 220, тел. (062) 381 14 54).

Керівник проекту: Петров Роман Арестович.

Зміст проекту: Проведення 20–22 квітня 2006р. у м. Донецьку 

міжнародної конференції “Розвиток європейських студій 

в Україні: проблеми та перспективи” за участю експертів 

із Польщі, Болгарії, Литви та Росії. Вивчення провідного 

європейського досвіду з викладання Європейських студій, 

узагальнення існуючих практик переходу української вищої 

школи на Болонську систему освіти, зосередження уваги 

громадськості та влади на проблемах підготовки фахівців, 

компетентних в питаннях євроінтеграції.

Сума: $ 3 300 

Організація: Лікарська асоціація Миколаївського регіону 

(54030, м. Миколаїв, Адмірала Макарова, 1-а, тел. (0512) 369 107).
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Керівник проекту: Глуховський Віктор Васильович.

Зміст проекту: Проведення 18–21 травня 2006 р. у м. Одеса 

українсько-болгарського семінару “Створення і розвиток 

громадських структур для впливу на діяльність системи 

охорони здоров'я України на регіональному рівні”. Підвищення 

ролі громадськості у процесі прийняття рішень у галузі охорони 

здоров’я на регіональному рівні шляхом створення Громадських 

Рад охорони здоров’я на основі досвіду європейських країн 

(зокрема Болгарії), а також організації ефективної взаємодії 

Громадських рад і місцевої влади.

Сума: $ 6 545 

Організація: Агентство регіонального розвитку “Транс-Тракт” 

(80300, Львівська обл., м. Жовква, пл. Вічева, 2/18,                          

 тел. (03252) 61 405, 61 891).

Керівник проекту: Бойчук Аліна Збігнєвна.

Зміст проекту: Проведення 17–20 травня 2006 р. у м. Львові 

(з візитами до громад Жовкви і Мостисьок) міжнародної 

конференції “Європейські соціальні стандарти — сільським 

громадам” за участю експертів із Польщі, Румунії та Молдови. 

Сприяння покращенню соціально-економічної ситуації 

депресивних районів Західної України; формування ефективної 

моделі інституцій місцевого розвитку; залучення місцевої 

громадськості та влади до співпраці в спільних транскордонних 

проектах.

Сума: $ 8 172 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр (83003,  

м. Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31, тел. (062) 385 98 39).

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна.

Зміст проекту: Проведення 24 травня – 16 червня 2006 р. 

у  Сумах, Донецьку та Святогорську трьох семінарів за 

участю експертів з Польщі і Литви з питань формування та 

впровадження молодіжної, соціальної та громадської політики 

за стандартами ЄС та адаптації європейських стандартів 

діяльності місцевих органів влади в Україні. Підвищення 

обізнаності державних службовців з питань європейської 

інтеграції в сферах їхньої компетенції; розробка тренінгової 

методології та методичних посібників із зазначених напрямків 

на основі кращих практик країн-нових членів ЄС для 

державних службовців середньої ланки.

Сума: $ 7 025 

Організація: Агенство регіонального розвитку Луганської 

області (91000, м. Луганськ, 1-й Мікрорайон, б.1, кв. 214-215, 

тел. (0642) 42-05-50).

Керівник проекту: Датченко Наталія Анатоліївна.

Зміст проекту: Проведення 24–25 травня 2006 р. у м. Кремінна 

Луганської обл. заключної конференції в межах українсько-

польського проекту “Інструменти практичного менеджменту 

для працівників органів місцевого самоврядування”. Розробка 

і впровадження інноваційних підходів до практичного 

менеджменту в органах місцевого самоврядування; вивчення 

базових засад стратегічного та практичного менеджменту 

в умовах розвитку територіальних громад; впровадження 

навчального курсу практичного менеджменту для працівників 

органів місцевого самоврядування з використанням 

інтерактивних педагогічних технологій.

Сума: $ 5 965 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна.

Зміст проекту: Проведеня другого етапу тристороннього 

конкурсу, спрямованого на підтримку партнерства 

громадськості в регіоні Україна–Молдова–Румунія. Об’єднання 

зусилль представників громадськості України, Молдови й 

Румунії для зміцнення компонентів відкритого демократичного 

суспільства та сприяння сталому розвитку регіону в контексті 

впровадження Європейської політики сусідства.

Сума: $ 1 580 

Організація: Благодійна установа “Навчально-реабілітаційний 

центр “Джерело” (79049, м. Львів, пр. Червоної Калини, 86А, 

тел. (032) 223 04 37).

Керівник проекту: Станік Олена Володимирівна.

Зміст проекту: Проведення 22–23 травня 2006 р. у м. Львові 

семінару за участю польських фахівців з питань комплексної 

допомоги неповносправним дітям та їх сім’ям. Запровадження 

у практичну роботу українських спеціалізованих закладів 

сучасної системи реабілітаційних заходів для забезпечення 

рівних можливостей дітям з особливими потребами. Створення 

інноваційної моделі допомоги дітям з порушеннями фізичного 

та розумового розвитку та їхнім родинам на основі польського 

досвіду системи “керованого навчання”.

Сума: $ 1 370 

Організація: Громадська організація “Європейський діалог” 

(79019, м. Львів, а/с 2833, тел. (0322) 97-18-57, 97-17-94).

Керівник проекту: Станчак Ольга Ігорівна.

Зміст проекту: Проведення 26 травня 2006 р. у м. Львові 

заключної конференції в межах польсько-українського проекту 

“Польща – Україна – спільна спадщина. Співробітництво та 

проблеми претензій: майнові права та політичні проблеми”. 

Створення спільного українсько-польського тематичного 

простору з питань вирішення спірних проблем щодо спільного 

культурного надбання. Напрацювання рекомендацій щодо 

польсько-українського співробітництва в галузі переміщених 

культурних надбань; сприяння міжкультурному порозумінню 

між громадянами Польщі та України; створення моделей 

вирішення проблем спільної культурної спадщини між іншими 

країнами (як то Польщею і Німеччиною, Україною і Росією 

тощо).

Сума: $ 2 560 

Організація: Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом 

“Сонячне коло” (03148, м. Київ, вул. Якуба Колоса, 4б, кв.91,         

тел. (044) 274 10 83).

Керівник проекту: Хворова Ганна Михайлівна.

Зміст проекту: Проведення двох міжнародних семінарів за 

участю фахівців із Польщі, Росії та України з проблем інтеграції 

осіб з аутизмом у суспільство (семінар “Сучасні підходи до 

психолого-педагогічної корекції аутизму: навчання, розвиток, 
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інтеграція”, м. Київ, 9–10 червня 2006 р. та практичний 

семінар-табір “Крок назустріч”, Полтавська обл., 9–24 липня 

2006 р.). Сприяння створенню в Україні передумов для 

інтеграції осіб з аутизмом у соціальне середовище та освітній 

простір, розширюючи межі комунікації з іншими людьми та 

надаючи можливість особам з аутизмом зайняти гідне місце 

у суспільстві. Вивчення іноземного досвіду та адаптація 

ефективних моделей інтеграції осіб з аутизмом та кращих 

практик психолого-педагогічної корекції аутизму.

Сума: $ 7 845 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21,            

тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна.

Зміст проекту: Проведення у липні 2006 р. у містах Київ, 

Львів, Дніпропетровськ, Сімферополь, Одеса презентації 

соціологічного дослідження щодо процесу видачі віз 

громадянам України консульствами країн Європейського 

Союзу та круглих столів з представниками НУО, консульських 

відділів країн ЄС в Україні, відомств, що опікуються питаннями 

зовнішньої політики та ЗМІ. Напрацювання спільної стратегії 

просвітницької роботи з українськими громадянами щодо 

здійснення візової політики та підготовки заявників до 

візового процесу. Систематизація та поширення компетентної 

інформації про особливості та процедури надання віз 

громадянам України консульськими установами країн ЄС з 

метою усунення негативних елементів візового процесу та 

оптимізації діяльності консульств згідно з фундаментальними 

правами людини.

Сума: $ 11 660 

Організація: Громадська організація “Рада вчителів” (98400,        

АР Крим, м. Бахчисарай, а/с 24, тел. (06554) 47 1 11).

Керівник проекту: Сейтвелієва Діляра.

Зміст проекту: Проведення 9–15 липня 2006 р. у       

АР Крим (Бахчисарай, Сімферополь, Севастополь, Ялта)      

стажування-тренінгу для лідерів громад турків-месхетинців з 

Азербайджану з метою підвищення їхньої поінформованості 

про права національних меншин, проблеми репатріації, 

шляхи вирішення проблем національних громад, механізми 

самоорганізації, про участь у політичному житті, міжкультурне 

спілкування у місцевому середовищі та досвід інтеграції 

кримсько-татарського народу в українське суспільство. 

Напрацювання рекомендацій щодо поліпшення становища 

вимушених мігрантів в Азербайджанській Республіці через 

спонукання їх до саморозвитку та співпраці національних громад 

із іншими громадськими організаціями і місцевою владою.

Сума: $ 6 170 

Організація: Міжнародний комітет по захисту прав платників 

податків у країнах Центральної і Східної Європи та Центральної 

Азії (01001, м. Київ, вул. Михайлівська 24/11-В,                          

 тел. (044) 228 17 92, 228 44 84).

Керівник проекту: Апасова Лариса Леонідівна.

Зміст проекту: Проведення 23–26 липня 2006 р. у м. Києві 

практичного семінару за участю фахівців з країн — нових 

членів ЄС з питань подолання “щоденної” корупції, з якою 

зіштовхуються платники податків, звертаючись до державних 

службовців у різних сферах на різних рівнях. Розробка системи 

механізмів і інструментів подолання корупції “крок за кроком”, 

що створює специфічні умови для унеможливлення корупції у 

повсякденному житті.

Сума: $ 9 716 

Організація: Міський центр гуманістичних технологій 

“Ахалар” (14000, м. Чернігів, а/с 69, тел. 8(0462) 67 73 12).

Керівник проекту: Момот Олександра Леонідівна.

Зміст проекту: Проведення 16–23 вересня 2006 р. в                      

м. Чернігові тренінгу “Школа професійних консультантів НУО: 

користування ресурсами європейських фондів та програмами 

ЄС” для представників громадських організацій Чернігівщини 

та інших областей України. Створення громадської мережі 

професійних консультантів з питань написання та управління 

проектами, що фінансуються європейськими фондами та 

програмами розвитку, відкритими ЄС для України. Допомога 

громадськості в реалізації нових ініціатив з використанням 

ресурсів європейських фондів.

Сума: $ 7 776 

Організація: Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи” 

(79070, м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, тел. (032) 295 50 60).

Керівник проекту: Кальбус Олена Владиславівна.

Зміст проекту: Проведення 24–27 липня 2006 р. серії 

інформаційних акцій на українсько-польському кордоні 

(КПП Шегині, Краковець, Смільниця і Рава-Руська), у центрах 

утримання депортованих осіб в Польщі, прес-конференцій та 

зустрічей з прикордонниками та працівниками консульств, 

а також конференції у Львові. Сприяння підвищенню 

обізнаності громадян України, що виїздять за кордон 

(особливо на заробітки) про права мігрантів та безпеку 

міграції. Попередження торгівлі людьми, зокрема жінками, 

розповсюдження інформації про центри допомоги мігрантам 

через консульські відділи, представлені у Львові та інших 

містах України. Встановлення інформаційних стендів на 

прикордонних КПП.

Сума: $ 7 215 

Організація: Асоціація “Європейський шлях” (71110, Запорізька 

обл., м. Бердянськ, вул. Свердлова, 10, кв. 46, тел. (061) 534 24 27).

Керівник проекту: Картамишева Лілія Василівна.

Зміст проекту: Заключний візит польських експертів 

20–23 липня 2006 р. у м. Бердянськ з метою моніторингу 

діяльності Громадського освітнього центру та його осередків 

у Запорізькій області (Куйбишеве, Приморськ, Гуляйполе, 

Новопетрівка), які були створені в ході виконання українсько-

польського проекту “Громадська освіта та залучення молоді”. 

Проведення підсумкової конференції і круглого столу “Уроки 

започаткування ЦГО та методи підвищення ефективності 

його діяльності”, семінарів для інструкторів в осередках ЦГО. 

Сприяння поглибленню знань і навичок молодих лідерів у 

сфері громадянського суспільства, поширення, серед місцевої 
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молоді, знання з основ підприємництва і функціонування ринку 

праці. Зацікавлення молодих людей у суспільній діяльності та 

функціонуванні держави, у підвищенні рівня власної освіти та 

обізнаності.

Сума: $ 6 268 

Організація: Центр громадських ініціатив “Світоч”                 

(98400, АР Крим, м. Бахчисарай, пров. Островського, 44-А,                     

тел. (06554) 4 74 86, 4 78 94).

Керівник проекту: Самусєв Геннадій Михайлович.

Зміст проекту: Проведення 15–19 серпня 2006 р. ряду 

тренінгів в Сімферополі, Бахчисараї та Старому Криму з 

питань ефективності місцевого самоврядування, розвитку 

міських територій та міжсекторальної співпраці за участю 

польських і кримських депутатів, представників органів 

місцевого самоврядування Польщі та Криму. Підвищення 

обізнаності представників місцевого самоврядування Криму 

у сфері демократичних перетворень на місцях, соціально-

економічних інновацій, залучення іноземних інвестицій в аспекті 

євроінтеграції України. Розробка моделі ефективного вирішення 

проблем господарювання на рівні малих міст.

Сума: $ 7 930 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Жіночий 

консорціум України” (м. Київ, вул. Довженко, 2, (КМЦССМ),      

кім. 53, тел. (044) 592 68 54).

Керівник проекту: Алєксєєнко Марія Костянтинівна.

Зміст проекту: Проведення 11–13 жовтня 2006 р. в м. Києві 

міжнародної конференції “Досвід впровадження інституту 

Уповноваженого з прав дитини: перспективи для України”. 

Узагальнення досвіду діяльності уповноважених з прав дитини 

в європейських країнах та Росії, розробка рекомендацій щодо 

удосконалення законопроекту про права дитини, поширення 

напрацьованої інформації серед громадськості та депутатів нового 

скликання для привернення уваги до законопроекту та активізації 

його обговорення громадськістю. Лобіювання впровадження 

окремого інституту Уповноваженого з прав дитини в Україні.

Сума: $ 10 564 

Організація: Житомирський обласний центр молодіжних 

ініціатив (10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 23, оф. 5, 

тел. (0412) 41 89 82).

Керівник проекту: Соколова Анна Анатоліївна.

Зміст проекту: Проведення 25 вересня – 8 жовтня 2006 р. у       

м. Житомирі семінарів-тренінгів та підсумкової конференції з 

питань створення Центру молодіжного лідерства. Сприяння 

розвитку волонтерства на Житомирщині, залученню молоді 

до громадської діяльності та виконанню молодіжних ініціатив. 

Створення у Житомирі Центру молодіжного лідерства на основі 

досвіду Асоціації сприяння працевлаштуванню жінок та молоді 

(м. Ельбльонг, Польща).

Сума: $ 3 658 

Організація: Громадська організація “Фонд “Демократичний 

семінар” (79000, м. Львів, Університетська, 1, кім.205,               

тел. (0322) 79 45 85).

Керівник проекту: Шуст Роман Мар’янович.

Зміст проекту: Проведення 24–28 вересня 2006 р. у Львові 

та Чернівцях міжнародної конференції “Україна, Польща, 

Німеччина в Європі. Трансформація в Україні після виборів 

та її вплив на стосунки з ЄС”. Проведення оцінки впливу 

помаранчевих подій на трансформаційні процеси в Україні 

та її перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Вивчення перетворень, передбачених виконанням планів 

дій та іншиими програмами співпраці з ЄС; формування 

інтеграційного мислення у молодшого покоління політиків, 

науковців, студентів. Дослідження змін у ставленні 

європейських націй до співпраці з Україною.

Сума: $ 9 710 

Організація: Товариство “Відродження Криму” (98405,                 

АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Річна, 125-А, тел. (06554) 4 34 00).

Керівник проекту: Османов Лютфі.

Зміст проекту: Проведення в листопаді 2006р. у м. Бахчисарай 

семінару “Роль місцевого самоврядування в наданні соціальної 

допомоги і попередженні насильства і наркоманії — досвід 

Польщі і України”. Об’єднання зусиль громадськості, освітніх 

закладів та органів місцевого самоврядування у вирішенні 

таких соціальних проблем, як наркоманія та насилля в 

широкому розумінні цього явища. Сприяння впровадженню 

європейських стандартів діяльності органів самоврядування 

АР Крим, а також об‘єднанню людей з різними політичними 

уподобаннями навколо спільної діяльності, спрямованої на 

вирішення соціальних проблем.

Сума: $ 950 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “ПОРА!” 

(04070, м. Київ, а/с 43, тел. (044) 483 54 24).

Керівник проекту: Ясиневич Ярина Ярославівна.

Зміст проекту: Проведення 6–14 листопада 2006 р. семінару у 

м. Львові та зустрічей з громадськими організаціями у м. Києві 

з метою обміну досвідом громадсько активної молоді з України 

і Росії, щодо методів представлення інтересів громад і окремих 

цільових груп. А також щодо організації громадських акцій в 

рамках правового поля держави, мирних підходів до вирішення 

локальних конфліктів, правозахисту учасників громадських 

акцій, просування демократичних змін в Україні та Росії.

Сума: $ 9 875 

Організація: Міжрегіональний медіа-центр “Альянс” (91033,        

м. Луганськ, вул. Звейніка, 145С, тел. (0642) 53 00 35).

Керівник проекту: Терещенко Наталія Володимирівна.

Зміст проекту: Проведення 13–16 жовтня 2006 р. у м. 

Кремінна Луганської області заключної конференції в межах 

українсько-чеського проекту “Місцеві ЗМІ — пропаганда 

чи моніторинг дій влади?”. Впровадження в інформаційний 

простір Луганської області демократичних цінностей, сприяння 

подоланню консервативності місцевої громадськості щодо 

змін, адаптація чеської моделі розвитку відносин між ЗМІ–

населенням–владою в регіонах. Поширення чеського досвіду 

ефективного менеджменту в мас-медіа, отримання місцевим 

ЗМІ незалежного статусу, становлення відносин з владою, 
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висвітлення дій влади та діяльності в умовах дотації з місцевого 

бюджету, формування редакційної політики та відповідальності 

за опубліковану інформацію.

Сума: $ 7 633 

Організація: Фундація імені князів-благодійників Острозьких 

(33027, м. Рівне, вул. Пухова, 85).

Керівник проекту: Краплич Оксана Василівна.

Зміст проекту: Проведення 16–24 жовтня 2006 р. у 

Рівному, Луцьку та Ківерцях практичного семінару в рамках 

тристороннього проекту “Посилення соціального партнерства 

через обмін практичними навичками та вміннями в Молдові, 

Румунії та Україні”. Вивчення досвіду та поширенння кращих 

практик трьох країн у сфері соціального партнерства, яке є 

основою для ефективного вирішення соціальних проблем в 

регіонах, розвитку місцевих ресурсів, залучення іноземних 

інвестицій та успішного адміністрування на місцях.

Сума: $ 10 672 

Організація: Громадська організація “Молодіжний центр 

Атлантичної Ради України “ (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, б.2, 

оф. 21, тел. (044) 241 67 40).

Керівник проекту: Григор’єва Оксана Володимирівна.

Зміст проекту: Проведення 19–21 жовтня 2006 р. у                        

м. Києві робочого візиту учасників тристороннього проекту 

“Придністров’я - регіональна безпека. Виклики і можливості” з 

питань ролі України у переговорному процесі навколо конфлікту 

у Придністров’ї, прикордонному контролі, забезпеченні 

стабільності на українсько-молдовському кордоні в районі 

Придністров’я. Проведення дебатів між молодими дослідниками 

регіону стосовно подій у Придністров’ї, дослідження еволюції 

подій і впливу сторін конфлікту на процес його вирішення, стан 

переговорного процесу навколо Придністров’я та інформаційне 

висвітлення подій у кожній із країн-учасниць проекту. Аналіз 

думки молоді стосовно придністровської кризи.

Сума: $ 6 535 

Організація: Громадська організація “Ініціатива” (23100, 

Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Леніна, 9,                                

 тел. 8(04332) 4 45 52).

Керівник проекту: Ніколайчук Святослав Володимирович.

Зміст проекту: Проведення 20–26 листопада 2006 р. 

у м. Жмеринці тренінгу з питань формування навиків 

міжкультурної та міжвікової інтеграції в малих громадах в межах 

українсько-польського проекту “Криниця на межі”. Створенння 

групи українських мультиплікаторів досвіду міжкультурної та 

міжвікової інтеграції із середовища представників місцевих 

молодіжних громадських організацій та розробка механізмів 

впровадження інтегративних технологій для роботи з місцевою 

молоддю, зокрема для подолання маргіналізації сільської молоді 

та молодіжних груп національних меншин.

Сума: $ 5 728 

Організація: Громадська організація “Центр європейських 

та трансатлантичних студій” (03124, м. Київ, б-р І. Лепсе, 8,            

тел. 8(044) 454 11 56).

Керівник проекту: Коломієць Олексій Володимирович.

Зміст проекту: Проведення 23 листопада 2006 р. в                        

м. Києві міжнародного семінару “Програми та інструменти 

інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. 

Українські проекції” за участю експертів із Бельгії, Чеської 

Республіки, Німеччини, Литви, Угорщини та інших країн ЄС. 

Вивчення механізмів та інструментів впровадження пріоритетів 

інноваційного економічного розвитку ЄС з метою їх адаптації 

до українських умов та застосовування в Україні найближчим 

часом. Розробка рекомендацій щодо залучення України до 

програм реалізації цілей оновленої Лісабонської Стратегії в 

контексті європейської інтеграції.

Сума: $ 8 150 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Захист 

прав дітей” (03150, м. Київ, вул. Щорса ,15, корп. 4, оф. 38,                    

тел. (044) 331 98 98).

Керівник проекту: Павлова Євгенія Борисівна.

Зміст проекту: Проведення 16–17 січня 2006 р. у м. Києві 

міжнародного науково-практичного семінару “Досвід 

впровадження ювенальної юстиції в країнах постсоціалістичного 

режиму” за участю представників 9 країн, де розпочато програми 

впровадження ювенальної юстиції. Сприяння впровадженню 

системи ювенальної юстиції в Україні та інших пострадянських 

країнах через комплексне вивчення міжнародного досвіду 

в цій галузі. Розробка програми-концепції для адаптації 

кращих практик і моделей в Україні; напрацювання механізмів 

ресоціалізації і реінтеграції неповнолітніх правопорушників та 

профілактики злочинності неповнолітніх.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Асоціація медичних 

працівників” (01133, м. Київ, вул. Л.Первомайського, 9а, оф. 5, 

тел. (044) 235 65 87).

Керівник проекту: Якименко Олена Іванівна.

Зміст проекту: Проведення 8–10 листопада 2006 р. у м. Львові 

координаційної зустрічі учасників тристороннього проекту 

“Обмін досвідом соціальних новацій з впровадження паліативної 

допомоги у Молдові, Румунії та Україні”. Сприяння розвитку 

національних мереж хоспісів, розробка Положення про хоспісну 

службу та Стандартів надання паліативної допомоги для країн-

учасниць проекту з точки зору впровадження критеріїв ЄС щодо 

забезпечення прав людини; поширення кращого європейського 

досвіду медико-соціальної допомоги невиліковно хворим.

Сума: $ 6 300 

Організація: Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи” 

(79070, м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, тел. (032) 295 50 60).

Керівник проекту: Максимович Любов Володимирівна.

Зміст проекту: Проведення 20–23 листопада 2006 р. у Львівській 

та Івано-Франківській областях семінару-стажування в межах 

польсько-українсько-грузинської ініціативи з питань розбудови 

сільського туризму як засобу розвитку регіонів та місцевих громад. 

Демонстрація моделі української місцевої кооперації, спрямованої 

на розвиток сільського туризму та проблеми розвитку взаємин 

між підприємцями, громадою та владою. Вивчення методів 
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заохочення місцевої громади до розвитку туризму та побудови 

взаєморозуміння між усіма залученими сторонами на місцях. 

Сприяння розвитку жіночого підприємництва у сфері сільського 

туризму, особливо у областях, що мають високий рівень 

безробіття та проблеми трудової міграції.

Сума: $ 9 950 

Організація: Громадська організація “Фонд підтримки 

підприємництва, м. Ізмаїл” (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл,                      

вул. Радянської міліції, 25/2, тел. (04841) 2 46 74).

Керівник проекту: Стойкова Валентина Пилипівна.

Зміст проекту: Проведення 28 листопада – 2 грудня 2006 р. у 

м. Ізмаїлі практичного семінару в межах українсько-молдовсько-

румунського проекту “Зміцнення транскордонного співробітництва 

в Єврорегіоні “Нижній Дунай”. Обмін експертними оцінками країн-

учасниць стосовно розвитку Нижньодунайського Єврорегіону, 

посилення співпраці і спільного вирішення існуючих у регіоні 

проблем шляхом лобіювання інтересів громадськості перед 

місцевими органами влади. Напрацювання рекомендацій щодо 

покращення ситуації в регіоні, вирішення соціально-економічних 

і комунальних проблем, впровадження міжнародних проектів, 

фінансованих програмами Європейських фондів.

Сума: $ 6 495 

Організація: Громадська організація “Асоціація економічного 

розвитку Коломийщини” (78200, Івано-Франківська обл.,              

м. Коломия, бульв. Л.Українки, 2,                                      

тел.(03433) 2 46 54, 2 27 98, 2 35 85).

Керівник проекту: Вандич Віталій Васильович.

Зміст проекту: Проведення 6–11 грудня 2006 р. у Коломиї, 

Івано-Франківську і Яремче семінару та робочих зустрічей з 

лідерами молодіжних громадських організацій, представниками 

місцевих органів влади й бізнесу в межах проекту “Обмін 

досвідом у вирішенні проблем молоді в Україні, Молдові й 

Румунії”. Поширення кращих практик розвитку молодіжної 

політики та співпраці місцевих адміністрацій малих міст, 

громадськості і бізнесу у вирішенні молодіжних питань 

та залученні молоді до виконання молодіжних програм, 

стратегічного планування, вирішення соціальних проблем, 

розвитку волонтерської діяльності тощо.

Сума: $ 10 000 

Організація: Комітет сприяння захисту прав дитини (01103,             

м. Київ, а/с 9, тел. (044) 285 26 96).

Керівник проекту: Максимов Микола Володимирович.

Зміст проекту: Проведення 12–15 грудня 2006 р. у м. Києві 

практичного семінару “Співпраця у створенні умов для 

ресоціалізації неповнолітніх правопорушників” для фахівців, які 

працюють з неповнолітніми правопорушниками. Розробка та 

впровадження інноваційних методів профілактичної роботи та 

соціально-психологічної корекції для соціально дезадаптованих 

неповнолітніх в Україні; розширення партнерства між 

працівниками міліції та представниками громадських організацій, 

які працюють з молоддю групи ризику. Розповсюдження досвіду 

роботи Вільнюського молодіжного клубу при комісаріаті поліції, 

адаптація литовських методик до українських умов.

Сума: $ 6 060 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-

Атлантичного співробітництва” (01034, м. Київ,                                 

 вул. Володимирська, 42, тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Сушко Олександр Валерійович.

Зміст проекту: Проведення 19–21 січня 2007 р. у м. Києві 

другої робочої зустрічі в межах проекту “Тристороння 

співпраця аналітичних центрів задля європейської та 

євроатлантичної інтеграції в регіоні Україна-Молдова-Румунія”. 

Вивчення регіональних політичних передумов європейської і 

євроатлантичної інтеграції Молдови й України та роль у цих 

процесах Румунії як члена ЄС з 2007 року. Формування основи 

для співробітництва трьох країн у сфері євро- та євроатлантичної 

інтеграції в рамках підготовки і здійснення реформ для вирішення 

придністровського конфлікту.

Сума: $ 7 942 
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Участь громадян України у проектах, підтриманих 
програмою “Схід-Схід” за кордоном

Кількість проектів: 82
Сума $ 127 124
Частка у загальній сумі грантів 2,04 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

АР Крим 2 - $ 3 683 $ -

Вінницька обл. 1 - $ 2 070 $ -

Волинська обл. 3 - $ 4 811 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 2 191 $ -

Донецька обл. 3 1 $ 8 350 $ 863

Житомирська обл. 1 - $ 2 296 $ -

Закарпатська обл. 1 - $ 3 115 $ -

Запорізька обл. 1 - $ 282 $ -

Івано-Франківська обл. 3 - $ 1 717 $ -

м. Київ 35 13 $ 37 455 $ 17 696

Київська обл. 3 1 $ 3 040 $ 521

Луганська обл. 4 - $ 19 289 $ -

Львівська обл. 10 3 $ 11 644 $ 8 276

Миколаївська обл. 3 - $ 8 775 $ -

Одеська обл. 5 - $ 3 786 $ -

Рівненська обл. 2 - $ 700 $ -

Тернопільська обл. 1 - $ 2 107 $ -

Харківська обл. 1 - $ 8 605 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 476 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 2 732 $ -

Разом: 82 18 $ 127 124 $ 27 356
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Організація: Благодійна Організація “Український Центр 

Порозуміння” (01023, м. Київ, Печерський узвіз 8 кв.7,                    

тел. (044) 280 39 18).

Керівник проекту: Прокопенко Надія Миколаївна.

Зміст проекту: Участь 12 фахівців з питань діяльності 

судочинної системи України та впровадження відновного 

правосуддя (представників Міністерства юстиції України, 

Генеральної прокуратури України, Департаменту Кримінальної 

міліції у справах неповнолітніх, Київської міської прокуратури, 

Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, 

Українського Центру Порозуміння та ін.) в міжнародній 

конференції “Взаємодія країн Східної та Центральної Європи у 

розвитку відновного правосуддя та медіації”, м. Варшава, Польща, 

18–22 січня 2006 р. Вивчення досвіду країн-учасниць щодо 

впровадження медіації та відновного правосуддя на державному 

рівні, використання методів відновного правосуддя в місцевих 

громадах, застосування відновного правосуддя у справах з 

малолітніми злочинцями. Напрацювання рекомендацій щодо 

впровадження принципів відновного правосуддя в законодавчі 

державні акти.

Сума: $ 2 175 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21,              

тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна.

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі двох учасників 

проекту “Дружні кордони ЄС: моніторинг видачі віз 

громадянам України консульствами країн ЄС” (м. Варшава, 

Польща, 2–5 лютого 2006 р.), присвяченій підведенню підсумків 

моніторингових заходів та узгодженню плану написання 

спільного Звіту та Рекомендацій.

Сума: $ 934 

Організація: Громадська організація “Інститут                         

Євро-Атлантичного співробітництва” (01034, м. Київ,                    

вул. Володимирська, 42, тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.

Зміст проекту: Участь двох учасників проекту “Співпраця 

аналітичних центрів для альтернативного плану вирішення 

придністровського конфлікту” у публічній презентації 

рекомендацій, підготовлених міжнародною групою 

громадських експертів, м. Кишинів, Молдова, 15–16 лютого 

2006 р. Поширення серед політичних кіл та громадськості 

Молдови альтернативного варіанту політичного рішення щодо 

Придністров’я та методів його втілення.

Сума: $ 620 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21,                    

тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Пристайко Олена Євгенівна.

Зміст проекту: Участь експерта з питань європейської 

інтеграції та дослідниці з ЦМКЗПУ у конференції та семінарі 

для молодих дослідників з України, Росії та Польщі “Українсько-

російські відносини в контексті європейської інтеграції”, м. 

Варшава, Польща, 2–5 квітня 2006 р. Створення майданчика для 

відкритих дискусій серед молодих дослідників щодо актуальних 

проблем сьогодення, які стосуються відносин у трикутнику 

Україна-Росія-ЄС.

Сума: $ 1 040 

Організація: Громадська організація “Луганська 

обласна фундація “Регіон і Громада” (91000, м. Луганськ,                              

вул. Ломоносова, буд. 73, оф. 507, тел. 8(0642) 33 11 74).

Керівник проекту: Датченко Наталія Анатоліївна.

Зміст проекту: Участь дослідниці у сфері політичних 

наук Луганського Східно-Українського Національного 

університету у семінарі для молодих дослідників з України, 

Росії та Польщі “Українсько-російські відносини в контексті 

європейської інтеграції”, м. Варшава, Польща, 2–5 квітня 2006 р. 

Створення майданчика для відкритих дискусій між молодими 

дослідниками щодо актуальних проблем сьогодення, які 

стосуються трикутника Україна-Росія-ЄС.

Сума: $ 546 

Організація: Громадська організація “Інститут                      

Євро-Атлантичного співробітництва” (01034, м. Київ,                

вул. Володимирська, 42, тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Макобрій Олександр Олександрович.

Зміст проекту: Участь дослідника з Інституту Євро-

Атлантичного співробітництва та студентки Дипломатичної 

Академії України у семінарі для молодих дослідників з України, 

Росії та Польщі “Українсько-російські відносини в контексті 

європейської інтеграції”, м. Варшава, Польща, 2–5 квітня 2006 р. 

Створення майданчика для відкритих дискусій між молодими 

дослідниками щодо актуальних проблем сьогодення, які 

стосуються трикутника Україна-Росія-ЄС.

Сума: $ 1 075 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-

Атлантичного співробітництва” (01034, м. Київ,                          

 вул. Володимирська, 42, тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.

Зміст проекту: Участь члена експертної групи проекту 

“Співпраця аналітичних центрів України, Молдови і Румунії 

для альтернативного плану вирішення придністровського 

конфлікту” у публічній презентації рекомендацій, 

напрацюваних міжнародною групою громадських експертів, 

м. Бухарест, Румунія, 1 березня 2006 р. Популяризація серед 

політичних кіл та громадськості Румунії альтернативного 

варіанту політичного рішення щодо Придністров’я та методів 

його втілення.

Сума: $ 1 142 

Проекти, підтримані за програмою:
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Організація: Міжнародний жіночий правозахисний центр 

“ЛаСтрада – Україна” (01030, м. Київ, пр-т Перемоги, 71/2, 

03113, м. Київ, тел. (044) 205 36 94, 205 36 95).

Керівник проекту: Калашник Ольга Анатоліївна.

Зміст проекту: Участь керівниці МЖПЦ "Ла Страда–Україна" 

в міжнародному семінарі “Обмін досвідом з питань запобігання 

торгівлі дітьми та протидії використанню дитячої праці в 

країнах Південно-Східної Європи”, м. Бухарест, Румунія, 13–14 

квітня 2006 р. Поширення сучасних ефективних методів 

і практик попередження торгівлі дітьми, боротьби проти 

використання дитячої праці та реабілітації дітей-жертв.

Сума: $ 650 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр (83003,  

м. Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31, тел. (062) 385 98 39).

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна.

Зміст проекту: Участь координатора молодіжних проектів 

Донецького молодіжного дебатного центру в міжнародному 

семінарі “Обмін досвідом з питань запобігання торгівлі 

дітьми та протидії використанню дитячої праці в країнах 

Південно-Східної Європи”, м. Бухарест, Румунія, 13–14 квітня 

2006р. Поширення сучасних ефективних методів і практик 

попередження торгівлі дітьми, боротьби проти використання 

дитячої праці та реабілітації дітей-жертв.

Сума: $ 674 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Жіночий 

консорціум України” (м. Київ, вул. Довженко, 2, (КМЦССМ),  

кім. 53, тел. (044) 592 68 54).

Керівник проекту: Алєксєєнко Марія Костянтинівна.

Зміст проекту: Участь координатора програм у сфері захисту 

прав дитини Жіночого консорціуму України у міжнародному 

семінарі “Обмін досвідом з питань запобігання торгівлі 

дітьми та протидії використанню дитячої праці в країнах 

Південно-Східної Європи”, м. Бухарест, Румунія, 13–14 квітня 

2006 р. Поширення сучасних ефективних методів і практик 

попередження торгівлі дітьми, боротьби проти використання 

дитячої праці та реабілітації дітей-жертв.

Сума: $ 650 

Організація: Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива” 

(01021, м. Київ, вул. Шовковична, 12, кв. 206,                                

 тел. (044) 255 75 41, 255 74 83).

Керівник проекту: Голюк Інна Леонідівна.

Зміст проекту: Участь координатора проекту з питань 

моніторингу застосування дитячої праці в Донецькій та 

Херсонській областях у міжнародному семінарі “Обмін 

досвідом з питань запобігання торгівлі дітьми та протидії 

використанню дитячої праці в країнах Південно-Східної 

Європи”, м. Бухарест, Румунія, 13–14 квітня 2006 р. Поширення 

сучасних ефективних методів і практик попередження торгівлі 

дітьми, боротьби проти використання дитячої праці та 

реабілітації дітей-жертв.

Сума: $ 650 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21,            

тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Сугак Марина Олександрівна.

Зміст проекту: Представлення української частини доповіді 

за результатами міжнародного дослідження “Дружні кордони 

ЄС: моніторинг видачі віз громадянам України, Білорусі, Росії 

і Молдови консульствами країн ЄС” на презентації Загального 

звіту у м. Варшаві, Польща, 11–13 квітня 2006 р. Донесення до 

відома професійних кіл та громадськості систематизованої 

інформації про характер застосування візових вимог до 

громадян України з боку країн ЄС; висвітлення типових 

порушень прав людини в процесі клопотання про візу; 

представлення політичних рекомендацій щодо спрощення 

візового режиму між ЄС і Україною.

Сума: $ 521 

Організація: Громадська організація “Європейський діалог” 

(79019, м. Львів, а/с 2833, тел. (0322) 97 18 57, 97 17 94).

Керівник проекту: Хома Галина Ярославівна.

Зміст проекту: Участь координаторки проектів регіонального 

розвитку ГО Європейський діалог у міжнародному семінарі 

“Карпатський шлях до диверсифікованої сільської економіки”, 

м. Тімішоара, Румунія, 23–26 березня 2006 р. Поширення 

сучасних методів та інструментів для активного розвитку 

багатогалузевої економіки села.

Сума: $ 404 

Організація: Агентство регіонального розвитку “Донбас” 

(91031, м. Донецьк, вул. Дімітрова, 21/36, тел. (0622) 94 60 96).

Керівник проекту: Коваль Вячеслав Михайлович.

Зміст проекту: Стажування групи 25 лідерів місцевих громад 

із 6 міст Донеччини і Луганщини до провінції Сілезія (м. 

Глівіце та інші міста Сілезії, Польща, 5–14 травня 2006 р.) з 

метою вивчення досвіду впровадження соціальних програм 

у шахтарському краю, а також презентації проектів, що 

були розроблені учасниками попереднього стажування та 

виконуються зараз в українських шахтарських містах (зокрема, 

започаткування служби реабілітації безробітних шахтарів та 

соціального сервісу для людей у відчаї, допомога підприємцям 

малого і середнього бізнесу, програми енергозбереження тощо).

Сума: $ 6 813 

Організація: Незалежний центр політичних досліджень (01030, 

м. Київ, вул. Пирогова 4/26, оф. 20, тел. (044) 235 65 05, 230 91 78).

Керівник проекту: Тищенко Юлія Анатоліївна.

Зміст проекту: Участь двох експертів УНЦПД в міжнародній 

конференції “Європейська інтеграція та демократичний 

розвиток” (м. Баку, Азербайджан, 18–19 березня 2006 р.) з 

метою презентації аналітичного огляду виконання Плану дій 

Україна-ЄС, аналізу впровадження Європейської політики 

сусідства стосовно східних сусідів ЄС, зокрема Азербайджану 

та впливу ЄПС на демократичні процеси у Східній Європі.

Сума: $ 684 
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Організація: Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи” 

(79070, м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, тел.(032) 295 50 60).

Керівник проекту: Федькович Галина Володимирівна.

Зміст проекту: Участь юридичного координатора проекту 

“Подолання гендерної і вікової дискримінації на ринку праці 

України” ЗУЦ “Жіночі Перспективи” у міжнародній конференції 

“Мережа молодих жінок-юристів за зміни”, м. Гданськ, Польща, 

11–14 травня 2006 р. Розробка спільно з учасницями конференції 

регіональної стратегії діяльності Мережі молодих жінок-юристів, 

спрямованої на боротьбу з насиллям над жінками та подоланням 

дискримінації жінок у політичній і економічній сферах.

Сума: $ 347 

Організація: Житомирський обласний центр молодіжних 

ініціатив (10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 23, оф. 5, 

тел. (0412) 41 89 82).

Керівник проекту: Соколова Анна Анатоліївна.

Зміст проекту: Стажування 10 молодіжних лідерів 

Житомирської області в Асоціації сприяння працевлаштуванню 

жінок і молоді в м. Ельбльонг, Польща, 15–20 травня                

2006 р. у межах українсько-польського проекту “Центр 

лідерства молодих жінок”. Ознайомлення з інноваційними 

підходами і методами допомоги соціально неадаптованій 

молоді та жінкам на досвіді польських НУО; започаткування 

Центру лідерства молодих жінок у Житомирі для активізації 

залучення жінок до громадської діяльності і надання 

консультацій щодо розвитку їхньої професійної діяльності.

Сума: $ 2 296 

Організація: Громадська організація “Інститут                                       

Євро-Атлантичного співробітництва” (01034, м. Київ,                            

 вул. Володимирська, 42, тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Сушко Олександр Валерійович.

Зміст проекту: Участь трьох членів експертної групи проекту 

“Співпраця аналітичних центрів України, Молдови і Румунії для 

альтернативного плану вирішення придністровського конфлікту” 

у публічній презентації рекомендацій, підготовлених міжнародною 

групою громадських експертів, м. Москва, Росія, 25 травня 2006 р. 

Популяризація серед громадськості Росії альтернативного варіанту 

політичного рішення щодо Придністров’я та методів його втілення і 

залучення зацікавлених російських експертів до подальшої участі в 

подібних ініціативах.

Сума: $ 865 

Організація: Подільський центр прав людини (21050, м. Вінниця, 

а/с 8216, тел. (0432) 35 14 66).

Керівник проекту: Довбиш Олександр Леонідович.

Зміст проекту: Участь 14 представників Вінницької області 

(громадський та державний сектори) у семінарі “Громадська 

стратегія співпраці партнерських громад Вінницької області 

і Свєнтокшиського воєводства”, мм. Кєльце, Буско-Здруй, 

Солец-Здруй, Загнаньськ та Радошице (Польща), 4–8 червня                       

2006 р. Узгодження п’ятирічного плану співробітництва в межах 

комплексної стратегії співпраці партнерських територіальних 

громад Вінницької області та Свєнтокшиського воєводства.

Сума: $ 2 070 

Організація: Інститут педагогіки АПН України (01001, м. Київ, 

вул. Б. Хмельницького, 10).

Керівник проекту: Скуратівський Леонід Віталійович.

Зміст проекту: Участь професора Інституту педагогіки АПН 

України у міжнародному семінарі “Навчання і програми з 

рідної мови в полікультурному середовищі”, м. Сінай, Румунія, 

22–25 червня 2006 р. Започаткування професійного діалогу 

щодо формування політики викладання рідної мови (в т.ч. мов 

національних меншин) та механізмів розвитку навчальних 

програм з рідної мови у країнах Європи; вивчення існуючих 

концепцій навчання рідної мови та стратегії розвитку і 

впровадження освітніх програм представлених країн.

Сума: $ 546 

Організація: Харківська міська громадська організація “Асса” (61002, 

м. Харків, вул. Мироносицька, 10, тел. (057) 719 10 50).

Керівник проекту: Улановська Ганна Олександрівна.

Зміст проекту: Участь 30 вчителів із Харківщини і Запоріжжя у трьох 

практичних семінарах в межах проекту “Громадські досягнення: 

проактивна позиція, соціальне підприємництво, відповідальне 

громадянство” (м. Новий Сонч, Польща, червень–липень                     

2006 р.). Надання вчителям сучасної методики позакласної роботи 

з шкільною молоддю, що спонукає учнів до активної громадянської 

позиції, виховує почуття власної необхідності у суспільстві, бажання 

вирішувати соцільні проблеми, змінювати стереотипи, впливати 

на розвиток подій у своїй країні тощо. Аналіз методів позакласної 

роботи з учнями та місцевими громадами в українських школах та 

розробка шляхів застосування набутого польського досвіду.

Сума: $ 8 605 

Організація: Закарпатська професійна асоціація жінок-освітян 

“Перспектива” (88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 49,                      

 тел. (0312) 61 23 78).

Керівник проекту: Попадюк Катерина Василівна.

Зміст проекту: Участь 15 вчителів із Закарпаття у трьох 

практичних семінарах в межах проекту “Громадські досягнення: 

проактивна позиція, соціальне підприємництво, відповідальне 

громадянство” (м.Новий Сонч, Польща, червень–липень 

2006 р.). Надання вчителям сучасної методики позакласної 

роботи з шкільною молоддю, що спонукає учнів до активної 

громадянської позиції, виховує почуття власної необхідності 

у суспільстві, бажання вирішувати соцільні проблеми, 

змінювати стереотипи, впливати на розвиток подій у своїй 

країні тощо. Аналіз методів позакласної роботи з учнями та 

місцевими громадами в українських школах та розробка шляхів 

застосування набутого польського досвіду.

Сума: $ 3 115 

Організація: “Пласт Українська Скаутська організація, 

станиця Тернопіль (46000, м. Тернопіль, вул. Федьковича, 11,             

тел. (0352) 25 24 02).

Керівник проекту: Наконечна Неоніла Степанівна.

Зміст проекту: Участь 12 вчителів і молодіжних лідерів із 

Тернопільщини у трьох практичних семінарах в межах проекту 

“Громадські досягнення: проактивна позиція, соціальне 

підприємництво, відповідальне громадянство” (м. Новий 
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Сонч, Польща, червень–липень 2006 р.). Надання вчителям 

сучасної методики позакласної роботи з шкільною молоддю, 

що спонукає учнів до активної громадянської позиції, 

виховує почуття власної необхідності у суспільстві, бажання 

вирішувати соцільні проблеми, змінювати стереотипи, 

впливати на розвиток подій у своїй країні тощо. Аналіз 

методів позакласної роботи з учнями та місцевими громадами 

в українських школах та розробка шляхів застосування 

набутого польського досвіду.

Сума: $ 2 107 

Організація: Лікарська асоціація Миколаївського регіону 

(54030, м. Миколаїв, Адмірала Макарова, 1-а, тел. (0512) 36 91 07).

Керівник проекту: Глуховський Віктор Васильович.

Зміст проекту: Ознайомчий візит 8 фахівців галузі охорони 

здоров’я з Миколаєва, Одеси та Києва до Болгарського 

лікарського союзу в межах проекту “Створення і розвиток 

громадських структур для впливу на діяльність системи 

охорони здоров’я України на регіональному рівні”,                     

мм. Софія і Стара Загора, 23–30 липня 2006 р. Підвищення ролі 

громадськості у процесі прийняття рішень у галузі охорони 

здоров’я на регіональному рівні шляхом створення Громадських 

Рад. Знайомство з системою та концепцією охорони здоров’я 

Болгарії, а також досвідом ефективної взаємодії Громадських 

рад і місцевої влади. Адаптація набутого досвіду в Україні та 

апробація методології роботи Громадських рад, спрямованої 

на удосконалення діяльності регіональної системи охорони 

здоров’я.

Сума: $ 5 496 

Організація: Громадська організація “Рада вчителів” (98400,         

АР Крим, м. Бахчисарай, а/с 24, тел. (06554) 4  71 11).

Керівник проекту: Сейтвелієва Діляра.

Зміст проекту: Участь 12 вчителів із АР Крим у трьох 

практичних семінарах в рамках проекту “Громадські 

досягнення: проактивна позиція, соціальне підприємництво, 

відповідальне громадянство” (м. Новий Сонч, Польща, 

червень–липень 2006 р.). Надання вчителям сучасної методики 

позакласної роботи з шкільною молоддю, що спонукає учнів 

до активної громадянської позиції, виховує почуття власної 

необхідності у суспільстві, бажання вирішувати соціальні 

проблеми, змінювати стереотипи, впливати на розвиток подій у 

своїй країні тощо. Аналіз методів позакласної роботи з учнями 

та місцевими громадами в українських школах та розробка 

шляхів застосування набутого польського досвіду.

Сума: $ 2 561 

Організація: Регіональна чорноморська мережа громадських 

організацій (54030, м. Миколаїв, а/с 137, тел. (0512) 35 80 37).

Керівник проекту: Жело Інесса Ігорівна.

Зміст проекту: Участь керівника Департаменту державних 

структур та інших організацій Миколаївської обласної 

держадміністрації у Другому Міжнародному літньому 

інституті з проблем державного управління (ДУ) для молодих 

службовців державного сектора та представників шкіл ДУ країн 

ЦСЄ, м.Лієпая, Латвія, 26–30 червня 2006 р. Ознайомлення 

слухачів з новітніми підходами та кращими практиками ДУ в 

країнах Європи, Канади та США, вивчення існуючих традицій 

адміністрування та сучасних управлінських стандартів, 

посилення навчальних програм представлених шкіл новими 

освітніми методами у сфері ДУ.

Сума: $ 650 

Організація: Інститут адміністративного, економічного і 

політичного менеджменту НАДУ (03057, м. Київ, вул. Ежена 

Потье, 20, тел. (044) 241 98 44).

Керівник проекту: Оржель Олена Юріївна.

Зміст проекту: Участь трьох спеціалістів з Національної 

академії державного управління в Другому Міжнародному 

літньому інституті з проблем державного управління (ДУ) для 

молодих службовців державного сектору та представників 

шкіл ДУ країн ЦСЄ, м.Лієпая, Латвія, 26–30 червня 2006 р. 

Ознайомлення слухачів з новітніми підходами та кращими 

практиками ДУ в країнах Європи, Канади та США, вивчення 

існуючих традицій адміністрування та сучасних управлінських 

стандартів, посилення навчальних програм представлених шкіл 

новими освітніми методами у сфері ДУ.

Сума: $ 1 212 

Організація: Громадська організація “Спілка молодих юристів” 

(18000, м. Черкаси, вул. Горького, 27, оф. 3, тел. (050) 994 55 15).

Керівник проекту: Давиденко Олександр Григорович.

Зміст проекту: Участь трьох молодіжних лідерів із Черкас, 

Львова і Києва в Міжнародній літній школі “Чорноморський 

регіон в новій збільшеній Європі” для лідерів молодіжних НУО 

та студентів соціо-гуманітарних факультетів, м.Вадуль-луї-Вода, 

Молдова, 30 червня – 8 липня 2006 р. Підвищення обізнаності 

громадсько активної молоді у сфері європейських перспектив 

Чорноморського регіону.

Сума: $ 476 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21,            

тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Сушко Олександр Валерійович.

Зміст проекту: Участь експерта з питань європейської 

інтеграції у круглому столі та презентації аналітичного звіту 

“Візова політика ЄС щодо східноєвропейських країн”, м. Прага, 

Чеська Республіка, 21–22 червня 2006 р. Сприяння оптимізації 

візової політики ЄС у відношенні до східноєвропейських країн, 

усуненню негативних елементів візового процесу та поширенню 

позитивної практики в діяльності консульств згідно з 

фундаментальними правами людини. Поширення результатів 

виконання міжнародного проекту “Дружні кордони ЄС”.

Сума: $ 514 

Організація: Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи” 

(79070, м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, тел. (032) 295 50 60).

Керівник проекту: Максимович Любов Володимирівна.

Зміст проекту: Участь 20 представників громадських 

організацій, місцевих органів влади та агенцій агротуризму 

з Львівщини, Миколаївщини, АР Крим, Івано-Франківщини, 
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Одещини у семінарі-стажуванні “Співпраця на місцевому рівні 

та створення можливостей у сфері туризму в сільських районах. 

Досвід Польщі, України і Грузії”, м. Вроцлав, Польща, 2–7 липня 

2006 р. Вивчення польського досвіду міжсекторної співпраці у 

сільській місцевості задля ефективного розвитку туристичного, 

екологічно безпечного бізнесу та збереження довкілля.

Сума: $ 3 568 

Організація: Асоціація економічного розвитку Івано-

Франківщини (АЕРІФ) (76000, м. Івано-Франківськ,                   

вул. Дністровська, 26, тел. 8(0342) 55 20 22, 55 20 26).

Керівник проекту: Ковалів Марія Іванівна.

Зміст проекту: Участь 2 фахівців з Івано-Франківська в 

міжнародному регіональному семінарі “Реформа політики 

місцевого розвитку: діяльність агенцій місцевого розвитку”, 

м.Тімішоара, Румунія, 13–16 липня 2006 р. Сприяння 

впровадженню моделі Агенції місцевого розвитку як осередку 

інформування громадськості, вирішення проблем місцевого 

розвитку та моніторингу прозорості і ефективності роботи 

місцевих органів влади. Пошук шляхів підвищення рівня життя 

місцевих громад та їхньої здатності до планування і розвитку 

свого майбутнього.

Сума: $ 1 061 

Організація: Міжрегіональний медіа-центр “Альянс” (91033,      

м. Луганськ, вул. Звейніка, 145С, тел. (0642) 53 00 35).

Керівник проекту: Терещенко Наталія Володимирівна.

Зміст проекту: Стажувальний візит 10 представників місцевих 

друкованих ЗМІ Луганщини та представників місцевих органів 

влади до Чехії в межах проекту “Місцеві ЗМІ — пропаганда 

чи моніторинг дій влади?”, м. Прага, Чеська Республіка, 

6–12 серпня 2006 р. Вивчення досвіду перехідного періоду 

діяльності чеських місцевих друкованих ЗМІ після розпаду 

соціалістичної системи; успішних практик і помилок, які 

траплялися під час становлення свободи слова в Чеській 

Республіці; досвіду щоденної роботи чеських журналістів і їх 

стосунків з редакторами ЗМІ та місцевою владою; дотримання 

журналістської етики та права громадян на правдиву 

неупереджену інформацію; як досягти незалежності діяльності 

ЗМІ в умовах оплати з міського бюджету та приватних коштів.

Сума: $ 6 963 

Організація: Міжрегіональний медіа-центр “Альянс” (91033, м. 

Луганськ, вул. Звейніка, 145С, тел. (0642) 53 00 35).

Керівник проекту: Терещенко Наталія Володимирівна.

Зміст проекту: Стажувальний візит 9 представників місцевих 

ЗМІ Луганщини, доцента кафедри журналістики СУНУ    

ім. Даля та представників місцевих органів влади до Чехії в 

межах проекту “Місцеві ЗМІ — пропаганда чи моніторинг 

дій влади?”, м. Прага, Чеська Республіка, 23–26 липня  

2006 р. Вивчення досвіду перехідного періоду діяльності 

чеських ЗМІ (ТБ, радіо, інтернет-видань) після розпаду 

соціалістичної системи; успішних практик і помилок, які 

траплялися під час становлення свободи слова в Чеській 

Республіці; досвіду щоденної роботи чеських журналістів і їх 

стосунків з редакторами ЗМІ та місцевою владою; дотримання 

журналістської етики та права громадян на правдиву 

неупереджену інформацію; незалежності діяльності ЗМІ в 

умовах оплати з міського бюджету та приватних коштів.

Сума: $ 6 963 

Організація: Львівська міська громадська організація “Центр 

духовної і психологічної підтримки та взаємодопомоги на 

засадах християнської моралі “Дорога” (79021, м. Львів,                 

вул. Кульпарківська, 160, тел. (0322) 92 23 95).

Керівник проекту: Локтєва Євгенія Михайлівна.

Зміст проекту: Стажування 10 представників терапевтичних 

спільнот України (Львів, Донецьк, Чернігів, Хмельницький, 

Одеса, Харків, Полтава, Київ, Сімферополь), що працюють у 

сфері реабілітації і ресоціалізації споживачів наркотиків,  

м. Глівіце, Польща, 1–31 серпня 2006 р. Опанування новітніх 

методів реабілітаційної допомоги молодим споживачам 

наркотиків (моделі подолання хвороби, оздоровлення 

психічного стану тощо) та профілактичної роботи серед молоді.

Сума: $ 1 568 

Організація: Волинська обласна громадська організація 

“Імпульс” (43026, м. Луцьк, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 1/43, 

тел. (0332) 73 82 01).

Керівник проекту: Сєркова Світлана Анатоліївна.

Зміст проекту: Участь 10 лідерів громадських організацій 

Волині, що працюють у сфері допомоги соціально 

маргіналізованим особам, у практичному семінарі “Через 

навчання до інтеграції”, м.Люблін, Польща, 21–24 серпня  

2006 р. Обмін досвідом з польськими фахівцями щодо роботи 

з соціальними виключеннями, ознайомлення з сучасними 

методами і заходами запобігання маргіналізації серед окремих 

соціальних груп.

Сума: $ 2 205 

Організація: Молодіжна громадська організація “Асоціація 

захисту прав молоді Волині” (43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 18, 

кім. 13, тел. 8(03322) 483 12).

Керівник проекту: Зуй Ірина Миколаївна.

Зміст проекту: Участь фахівця з Волині в міжнародному 

регіональному семінарі “Реформа політики місцевого розвитку: 

діяльність агенцій місцевого розвитку”, м.Тімішоара, Румунія, 

13–16 липня 2006 р. Сприяння впровадженню моделі Агенції 

місцевого розвитку як осередку інформування громадськості, 

вирішення проблем місцевого розвитку та моніторингу 

прозорості і ефективності роботи місцевих органів влади. 

Пошук шляхів підвищення рівня життя місцевих громад та 

їхньої здатності до планування і розвитку свого майбутнього.

Сума: $ 600 

Організація: Громадська організація “Європейський діалог” 

(79019, м. Львів, а/с 2833, тел. (0322) 97 18 57, 97 17 94).

Керівник проекту: Каспрук Ігор Іванович.

Зміст проекту: Участь фахівця з ГО “Європейський діалог” 

в міжнародному регіональному семінарі “Реформа політики 

місцевого розвитку: діяльність агенцій місцевого розвитку”, 

м. Тімішоара, Румунія, 13–16 липня 2006 р. Сприяння 
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впровадженню моделі Агенції місцевого розвитку як осередку 

інформування громадськості, вирішення проблем місцевого 

розвитку та моніторингу прозорості і ефективності роботи 

місцевих органів влади. Пошук шляхів підвищення рівня життя 

місцевих громад та їхньої здатності до планування і розвитку 

свого майбутнього.

Сума: $ 458 

Організація: Міжнародне товариство прав людини — 

Українська секція (01196, м. Київ, пл. Л. Українки, 1,  

тел.(044) 286 38 76).

Керівник проекту: Сухоруков Андрій Олександрович.

Зміст проекту: Участь Голови Державного департаменту 

України з виконання покарань та Голови Міжнародного 

товариства прав людини (Українська секція) в міжнародному 

семінарі “Вплив довготривалого ув’язнення на особистість 

засудженого”, м. Братислава, Словаччина, 12–14 вересня 2006 р. 

Аналіз шляхів, аспектів і можливостей диференційованого 

ставлення в різних країнах Європи до ув’язнених, засуджених за 

тяжкі злочини; розробка рекомендацій щодо соціальної роботи 

з ув’язненими для підготовки їх до нормального повернення у 

суспільство.

Сума: $ 1 172 

Організація: Регіональна чорноморська мережа громадських 

організацій (54030, м. Миколаїв, а/с 137, тел. (0512) 35 80 37).

Керівник проекту: Деркач Олег Михайлович.

Зміст проекту: Участь семи представників молодіжних 

організацій у сфері екології та охорони довкілля із 

Миколаївщини, Одещини та Севастополя у міжнародній 

конференції молодих лідерів Чорноморського регіону, м.Варна, 

Болгарія, 15–18 вересня 2006 р. Посилення ролі громадсько 

активної молоді та громадської експертизи у справі збереження 

природних ресурсів Чорного моря згідно з міжнародними 

угодами з екологічних питань.

Сума: $ 2 629 

Організація: Молодіжно-жіночий гендерний центр  

 ім. Наталі Кобринської (79049, м. Львів, Вернадського, 26,   

кв. 68, тел. (0322) 96 74 30).

Керівник проекту: Сорокопуд Олександра Євгенівна.

Зміст проекту: Участь дослідниці розвитку жіночого руху 

в Україні у міжнародній конференції “Сучасні жіночі рухи: 

ідеологія, практика, перспективи”, м.Бішкек, Киргизстан, 17–21 

вересня 2006 р. Сприяння посиленню політичної ролі жінок та 

просування ідеї гендерної рівності в політичній сфері; розвиток 

інноваційної стратегії жіночого руху і жіночого лідерства.

Сума: $ 830 

Організація: Молодіжний громадський центр “Еталон” 

(76000, м.Івано-Франківськ, вул. Павлика, 10, кімн. 17-19,                    

тел.(0342) 50 25 25).

Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна.

Зміст проекту: Участь трьох тренерів з питань розвитку 

молодіжного підприємництва з Івано-Франківщини у 

методичному семінарі “Підприємливість на практиці”, у містах 

Швентохловіце, Катовіце, Хожув, Битом, Камєніца (Польща), 

17–27 серпня 2006 р. Вивчення нових методик активізації 

безробітних, профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл та 

вузів, допомоги молоді з питань орієнтації на місцевому ринку 

праці та започаткування бізнесу.

Сума: $ 310 

Організація: Надвірнянська філія “Студентського братства” 

(78400, м. Надвірна, вул. Л. Українки, 7).

Керівник проекту: Круп’як Андрій Дмитрович.

Зміст проекту: Участь трьох тренерів з питань розвитку 

молодіжного підприємництва з м. Надвірна у методичному 

семінарі “Підприємливість на практиці”, проведеному у 

Швентохловіце, Катовіце, Хожув, Битом, Камєніца (Польща), 

17–27 серпня 2006 р. Вивчення нових методик активізації 

безробітних, профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл та 

вузів, допомоги молоді з питань орієнтації на місцевому ринку 

праці та започаткування бізнесу.

Сума: $ 346 

Організація: Громадська організація “Асоціація підтримки 

розвитку місцевого самоврядування” (91493, с. Ювілейне,       

вул. Цементна, 3, тел. (0642) 34 36 59, 95 21 55, 95 40 56).

Керівник проекту: Некрасова Наталія Євгенівна.

Зміст проекту: Участь 9 представників Луганщини (керівники 

громадських організацій, представники місцевої влади та ЗМІ) у 

семінарі “Адаптація польського досвіду у сфері громадянського 

суспільства в Україні”, м. Вроцлав, Польща, 4–8 жовтня 2006 р. 

Посилення зацікавленості у взаємній співпраці місцевої влади, 

громадських організацій та медіа Луганщини через адаптацію 

досвіду польських громад у сфері залучення громадськості до 

процесу прийняття рішень, прозорості дій місцевої влади та 

вільного доступу до інформації у відповідності до європейських 

норм.

Сума: $ 4 817 

Організація: Комітет сприяння захисту прав дитини (01103,  

м. Київ, а/с 9, тел. (044) 285 26 96).

Керівник проекту: Яковенко Сергій Іванович.

Зміст проекту: Участь професора Київського національного 

університету внутрішніх справ у міжнародному семінарі 

“Втручання поліції у випадках домашнього насильства”, м. 

Прага, Чеська Республіка, 24–27 жовтня 2006 р. Удосконалення 

механізмів освіти працівників міліції у сфері протидії 

домашньому насильству, поширення кращих практик та методів 

привентивної роботи, втручання міліції у випадки домашнього 

насильства та захисту жертв.

Сума: $ 437 

Організація: Громадська організація “Група стратегічних та 

безпекових студій” (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 156/17,  

тел. (044) 491 38 30).
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Керівник проекту: Басараб Олеся Володимирівна.

Зміст проекту: Участь 5 представників аналітичних центрів-

партнерів чотиристороннього проекту “Співпраця НУО 

України, Молдови, Румунії і Угорщини задля подолання 

суперечностей та відчуження у сферах розвитку національних 

меншин, прав людини та безпеки” у першій робочій зустрічі з 

питань формування політик у сферах національних меншин, 

прав людини та безпеки в регіоні, м.Будапешт, Угорщина, 30 

вересня –1 жовтня 2006 р. Визначення шляхів поглиблення 

довіри між громадянами регіону Україна-Молдова-Румунія-

Угорщина; пріоритетів спільної діяльності представників 

громадянського суспільства, спрямованих на розвиток 

міжкультурного діалогу та вирішення проблем міжетнічних 

стосунків, дискримінації національних меншин, а також 

проблем безпеки у даному регіоні.

Сума: $ 1 389 

Організація: Волинська обласна громадська організація 

“Імпульс” (43026, м. Луцьк, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 1/43, 

тел. (0332) 73 82 01).

Керівник проекту: Сєркова Світлана Анатоліївна.

Зміст проекту: Участь 10 лідерів громадських організацій 

Волині, що працюють у сфері допомоги соціально 

маргіналізованим особам у практичному семінарі “Через 

навчання до інтеграції”, м.Люблін, Польща, 21–24 серпня  

2006 р. Обмін досвідом з польськими фахівцями щодо роботи 

з соціальними виключеннями, ознайомлення з сучасними 

методами і заходами запобігання маргіналізації серед окремих 

соціальних груп.

Сума: $ 2 006 

Організація: Громадська організація “Асоціація керівників шкіл 

м. Києва” (03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32, тел.(044) 456 08 14).

Керівник проекту: Бєлобрюхова Анастасія Вікторівна.

Зміст проекту: Участь трьох представників європейських 

шкільних клубів у міжнародній зустрічі координаторів 

євроклубів “Толерантності можна навчитися”, м.Вільнюс, Литва, 

15–17 жовтня 2006 р. Обмін новітніми підходами у вихованні 

толерантності в учнівської молоді в умовах полікультурного 

суспільства, глобалізації та розвитку комунікативних технологій. 

Підвищення обізнаності з питань різноманіття супільства, 

демократичних цінностей, моральної відповідальності, поваги до 

інших культур і релігій, людської гідності тощо. Обмін методами 

діяльності шкільних євроклубів, спрямованої на підвищення 

взаємоповаги до інших народів та запобігання зловмисному 

використанню культурних розбіжностей молоді.

Сума: $ 1 627 

Організація: Київський міський центр роботи з жінками 

(04050, м. Київ, Мельникова, 20, тел. (044) 483 30 38).

Керівник проекту: Гончарук Галина Йосипівна.

Зміст проекту: Участь керівниці Київського міського центру 

роботи з жінками у міжнародному семінарі “Втручання поліції у 

випадки домашнього насильства”, м. Прага, Чеська Республіка, 

24–27 жовтня 2006 р. Удосконалення механізмів освіти 

працівників міліції у сфері протидії домашньому насильству, 

поширення кращих практик та методів привентивної роботи, 

втручання міліції у випадки домашнього насильства та захисту 

жертв.

Сума: $ 460 

Організація: Міжнародний жіночий правозахисний центр 

“ЛаСтрада – Україна” (01030, м. Київ, пр-т Перемоги, 71/2, 

03113, м. Київ, тел. (044) 205 36 94, 205 36 95).

Керівник проекту: Митюра Тетяна Валентинівна.

Зміст проекту: Участь восьми фахівців з питань протидії 

торгівлі людьми (представників НУО, правохоронних органів, 

державних структур з Києва, Харкова, Одеси та АР Крим) 

у міжнародному семінарі “Розвиток регіональної мережі 

боротьби з торгівлею людьми, обмін інформацією та досвідом”, 

м.Тбілісі, Грузія, 27–30 жовтня 2006 р. Сприяння підвищенню 

рівня відповідальності державних чиновників у сфері боротьби 

з нелегальною трудовою міграцією та її кримінальними 

аспектами, надання допомоги мігрантам та жертвам торгівлі 

людьми. Розробка механізмів повернення жертв торгівлі 

людьми в країни походження та їх реабілітації; напрацювання 

пропозицій для урядів країн-учасниць щодо створення 

прямих зв’язків між міністерствами з метою ефективного 

розслідування справ, пов’язаних з торгівлею людьми.

Сума: $ 3 285 

Організація: Гуманітарний університет “Запорізький Інститут 

Державного та Муніципального Управління” (69002,   

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70Б, тел. (061) 220 07 94).

Керівник проекту: Денисова Тетяна Андріївна.

Зміст проекту: Участь двох викладачів юридичних факультетів 

Запорізького інституту державного та муніципального 

управління та Маріупольського державного гуманітарного 

університету в міжнародному семінарі “Кримінологія та влада: 

партнерство задля попередження злочинності”, м.Вільнюс, 

Литва, 27–28 жовтня 2006 р. Покращення діалогу між 

кримінологами, представниками влади і правоохоронцями з 

питань розвитку кримінально-процесуального законодавства 

в країнах пострадянського простору; створення мережі 

кримінологів-дослідників для постійного обміну інформацією 

та досвідом.

Сума: $ 282 

Організація: Громадська організація “Інститут медіа права” 

(04112, м. Київ, вул. Ризька, 15, тел. (044) 458 44 38).

Керівник проекту: Шевченко Тарас Сергійович.

Зміст проекту: Участь фахівця з медіа права в міжнародному 

семінарі “Розвиток ефективних політик у галузі програмного 

забезпечення Open Source”, м. Єреван, Вірменія, 30 жовтня 

– 1 листопада 2006р. Підвищення обізнаності органів 

влади, відповідальних за інформування громадськості, 

щодо важливості впровадження і використання 

програмного забезпечення Open Source та розвитку 
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відповідної інформаційної політики держави. Обмін 

досвідом впровадження Open Source у країнах Європи 

та пострадянського простору, оцінка економічності та 

ефективності даного програмного забезпечення.

Сума: $ 459 

Організація: Регіональне Агентство транскордонного 

співробітництва “Єврорегіон “Нижній Дунай” (68800, Одеська 

обл., м. Рені, вул. Дунайська, 88, тел. (0484) 4 00 78).

Керівник проекту: Бабаян Ігор Віталійович.

Зміст проекту: Участь представників РАТС “Єврорегіон 

“Нижній Дунай” у робочій зустрічі в межах тристороннього 

українсько-молдовсько-румунського проекту “Залучення 

громадських організацій до процесу демократизації”,   

м. Тімішоара, Румунія, 20–22 вересня 2006 р. Поширення 

кращих практик залучення громадського сектора до процесу 

прийняття рішень на місцях, активізація інтересу громадян 

до діяльності місцевої влади, заохочення до міжсекторальної 

співпраці у виконанні транскордонних проектів у Єврорегіоні 

“Нижній Дунай”.

Сума: $ 653 

Організація: Громадська організація “Європейський діалог” 

(79019, м. Львів, а/с 2833, тел. (0322) 97 18 57, 97 17 94).

Керівник проекту: Геник Ярослав Вячеславович.

Зміст проекту: Участь фахівця з питань розвитку місцевих 

громад у семінарі “Адаптація польського досвіду у сфері 

громадянського суспільства в Україні”, м. Вроцлав, Польща, 

4–8 жовтня 2006 р. Посилення зацікавленості у взаємній 

співпраці місцевої влади, громадських організацій та медіа 

через адаптацію досвіду польських громад у сфері залучення 

громадськості до процесу прийняття рішень, прозорості 

дій місцевої влади та вільного доступу до інформації у 

відповідності до європейських норм.

Сума: $ 139 

Організація: Громадська організація “Лабораторія 

законодавчих ініціатив” (04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2,  

тел. (044) 531 37 68).

Керівник проекту: Ковриженко Денис Сергійович.

Зміст проекту: Участь експерта з питань розвитку виборчого 

законодавства у міжнародному семінарі “Моніторинг 

демократичних процесів”, м.Єреван, Вірменія, 26–28 жовтня 

2006 р. Поширення механізмів і методів громадського 

моніторингу демократичних процесів в країнах Європейської 

політики сусідства; залучення громадськості до розвитку 

політик через моніторинг виконання владою взятих на себе 

зобов’язань під час виборів.

Сума: $ 498 

Організація: ВГО “Ліга жінок-виборців України “50/50” (01011, 

м. Київ, вул. П.Мирного, 3, кв.21).

Керівник проекту: Дробишева Світлана Олександрівна.

Зміст проекту: Участь експертки з питань гендерної рівності 

у політичній сфері в міжнародній конференції “Сучасні жіночі 

рухи: ідеологія, практика, перспективи”, м. Бішкек, Киргизстан, 

17–21 вересня 2006 р. Cприяння посиленню політичної ролі 

жінок та поширенню ідеї гендерної рівності в політичній сфері; 

розвиток інноваційної стратегії жіночого руху і жіночого 

лідерства.

Сума: $ 669 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Українська 

федерація продовольчих банків” (83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 

43, тел. (062) 335 04 34, 335 04 85).

Керівник проекту: Стегнієнко Дмитро Анатолійович.

Зміст проекту: Участь двох представників Української 

федерації продовольчих банків у міжнародному семінарі 

“Співпраця продовольчих банків з іншими організаціями у 

сфері подолання бідності”, м. Вільнюс, Литва, 26–28 жовтня 

2006 р. Вивчення системи оцінки індивідуальних ситуацій 

отримувачів благодійного продовольства у різних європейських 

країнах; покращення критеріїв і процедур відбору осіб та сімей 

- учасників програми благодійного продовольства; розробка 

рекомендацій для інших державних та недержавних організацій, 

які працюють у сфері подолання бідності, щодо підвищення 

ефективності та прозорості їхньої діяльності; напрацювання 

стратегії вдосконалення законодавчої бази, що регулює 

продовольчу благодійність.

Сума: $ 863 

Організація: Громадська організація “Жіночі перспективи” 

(01001, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 43, к.122,               

тел. (044) 285 57 74).

Керівник проекту: Саприкіна Марина Анатоліївна.

Зміст проекту: Участь експертки з питань моніторингу 

гендерної рівності у координаційній зустрічі в межах проекту 

“Розвиток потенціалу громадських організацій країн Східної 

Європи щодо моніторингу стандартів гендерної рівності в 

процесі євроінтеграції”, м.Варшава, Польща, 27-28 жовтня 2006р. 

Поширення ефективних інструментів і методів моніторингу, 

адвокації та лобіювання стандартів гендерної рівності, що 

відмічені в директивах та політиках ЄС, серед зацікавлених 

громадських організацій України, Білорусі, Молдови та Грузії.

Сума: $ 412 

Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр 

(01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 12а, кв.11,                         

 тел.(044) 216 61 39, 216 62 95).

Керівник проекту: Костюк Наталія Іванівна.

Зміст проекту: Участь двох експертів з гендерних питань 

у міжнародному семінарі “Розвиток інноваційних стратегій 

гендерної рівності: напрацювання політик дружніх до інституту 

сім’ї”, м. Вільнюс, Литва, 14–17 листопада 2006 р. Просування 

системних змін на державному рівні, що сприяють активному 

залученню чоловіків до сімейних справ та практичному 

впровадженню гендерної рівності на рівні сім’ї.

Сума: $ 886 

Організація: Міський центр гуманістичних технологій 

“Ахалар” (14000, м. Чернігів, а/с 69,  тел.8(0462) 67 73 12).

Керівник проекту: Момот Олександра Леонідівна.
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Зміст проекту: Стажування 12 представників громадських 

організацій з Чернігівської, Дніпропетровської та Одеської 

областей в межах проекту “Школа професійних консультантів 

НДО: користування ресурсами європейських фондів 

та програм ЄС”, м.Лодзь, Польща, 13–21 листопада  

2006 р. Вивчення сучасних методів заохочення та допомоги 

громадськості в реалізації нових ініціатив з використанням 

ресурсів європейських фондів; отримання навичок залучення 

європейських коштів для проектів регіонального розвитку в 

Україні.

Сума: $ 2 732 

Організація: Міська громадська організація “Інформаційний 

кластер” (07100, Київська обл., м. Славутич,   

вул. Героїв Дніпра, 2, тел. (279) 2 47 80).

Керівник проекту: Нікітенко Лариса Михайлівна.

Зміст проекту: Участь двох фахівців з питань діяльності бізнес 

інкубаторів у міжнародному форумі “Створення сприятливих 

умов для регіонального розвитку: кращі практики створення 

і діяльності бізнес інкубаторів”, м. Паплателе, Литва, 16–17 

листопада 2006 р. Обмін сучасним досвідом та ідеями у сфері 

започаткування і розвитку соціально відповідального бізнесу, 

розбудови міжсекторального партнерства, підвищення ролі 

бізнес інкубаторів у зниженні соціальної напруги в провінціях 

та створенні нових робочих місць. Формування нового бачення 

ролі малого і середнього бізнесу в економіці регіонів, особливо 

у вирішенні соціальних проблем депресивних регіонів.

Сума: $ 1 106 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна.

Зміст проекту: Участь менеджерки програми Схід-Схід: 

партнерство без кордонів у робочій нараді координаторів 

програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів” з України, 

Польщі, Казахстану та Росії, м. Варшава, Польща,   

29 листопада – 2 грудня 2006 р. Напрацювання спільного 

плану діяльності в регіоні Україна-Польща-Росія та напрямків 

співпраці з громадськістю Казахстану.

Сума: $ 977 

Організація: Громадська організація “Фонд підтримки 

підприємництва, м. Ізмаїл” (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл,         

вул. Радянської міліції, 25/2, тел. (04841) 2 46 74).

Керівник проекту: Стойкова Валентина Пилипівна.

Зміст проекту: Ознайомчий візит п’яти представників 

громадських організацій та органів місцевої влади 

м.Ізмаїла до прикордонної області Румунії, що межує з 

Україною та Молдовою, в рамках проекту “Зміцнення 

транскордонного співробітництва в Єврорегіоні “Нижній 

Дунай”, Галац, Браїл, Тулча, Румунія, 22–24 грудня 2006 р. Обмін 

експертними оцінками країн-учасниць стосовно розвитку 

Нижньодунайського Єврорегіону, посилення співпраці і 

спільного вирішення існуючих у регіоні проблем, вивчення 

кращих практик використання румунськими громадами фондів 

Європейської Ради та залучення іноземних інвестицій.

Сума: $ 787 

Організація: Громадська організація “Фонд підтримки 

підприємництва, м. Ізмаїл” (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл,                

вул. Радянської міліції, 25/2, тел. (04841) 2 46 74).

Керівник проекту: Стойкова Валентина Пилипівна.

Зміст проекту: Участь 5 представників громадських 

організацій та органів місцевої влади м. Ізмаїла у конференції 

в межах проекту “Зміцнення транскордонного співробітництва 

в Єврорегіоні “Нижній Дунай”, м. Кагул, Молдова, 8–11 грудня 

2006 р. Обмін експертними оцінками країн-учасниць стосовно 

розвитку Єврорегіону “Нижній Дунай”, посилення співпраці 

і спільного вирішення існуючих у регіоні проблем шляхом 

лобіювання інтересів громадськості перед місцевими органами 

влади. Розробка (на наступні 3 роки) спільного плану дій 

партнерських громадських організацій прикордонних районів 

України, Молдови і Румунії.

Сума: $ 490 

Організація: Громадська організація “Молодіжний центр 

Атлантичної Ради України “ (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, 

б.2, оф.21, тел. (044) 241 67 40).

Керівник проекту: Григор’єва Оксана Володимирівна.

Зміст проекту: Ознайомчий візит чотирьох учасників 

українсько-молдовсько-румунського проекту  

“Придністров’я — регіональна безпека: виклики і можливості”, 

2–4 листопада 2006 р. Започаткування дебатів між молодими 

дослідниками регіону стосовно подій у Придністров’ї, аналіз 

еволюції подій і впливу сторін конфлікту на процес його 

вирішення, інформаційне висвітлення подій у кожній із країн-

учасниць проекту. Аналіз думки румунської молоді стосовно 

придністровської кризи.

Сума: $ 1 774 

Організація: Громадська організація “Молодіжний центр 

Атлантичної Ради України “ (03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, 

б.2, оф.21, тел. (044) 241 67 40).

Керівник проекту: Григор’єва Оксана Володимирівна.

Зміст проекту: Участь чотирьох молодих дослідників з України 

у семінарі “Придністров’я - регіональна безпека: виклики і 

можливості”, м. Кишинів, Молдова, 14–18 листопада 2006 р. 

Започаткування дебатів між молодими дослідниками регіону 

стосовно подій у Придністров’ї, аналіз еволюції подій і впливу 

сторін конфлікту на процес його вирішення, інформаційне 

висвітлення подій у Молдові, зокрема у Придністров’ї. Аналіз 

думки молоді Молдови стосовно придністровської кризи.

Сума: $ 420 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-

Атлантичного співробітництва” (01034, м. Київ,          

вул. Володимирська, 42, тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Сушко Олександр Валерійович.

Зміст проекту: Участь чотирьох представників аналітичних 

центрів України у робочій зустрічі в рамках проекту 

“Тристороння співпраця аналітичних центрів задля 

європейської та євроатлантичної інтеграції в регіоні Україна-

Молдова-Румунія”, м. Кишинів, Молдова, 19–21 жовтня 

2006 р. Дослідження регіональних політичних передумов 
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європейської і євроатлантичної інтеграції Молдови і України та 

роль у цих процесах Румунії як члена ЄС нової хвилі. Розробка 

схеми рекомендацій з питань співробітництва трьох країн у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції в контексті 

необхідності вирішення придністровського конфлікту.

Сума: $ 1 357 

Організація: Громадська організація “Центр економічної 

освіти” (79019, м. Львів, пр. Чорновола, 4, а/с 1596,  

тел. (032) 297 12 06).

Керівник проекту: Шимків Ігор Євстахійович.

Зміст проекту: Участь 18 представників громадських 

організацій різних регіонів України, що працюють у сфері 

розвитку місцевих/сільських громад, у практичному семінарі 

та ознайомчих візитах до румунських провінцій Сату Маре та 

Салай в межах проекту “Досвід розвитку активних сільських 

громад в регіоні Україна-Молдова-Румунія”, м. Петрешті, 

Румунія, 25–29 жовтня 2006 р. Підвищення громадської 

активності в сільській місцевості через обмін успішними 

організаторськими практиками (як то громадські школи, 

телекотеджі тощо) між НУО, які активно працюють з сільською 

громадськістю.

Сума: $ 3 140 

Організація: Комітет сприяння захисту прав дитини (01103, 

м. Київ, а/с 9, тел. (044) 285 26 96).

Керівник проекту: Максимов Микола Володимирович.

Зміст проекту: Участь шести фахівців у сфері роботи 

з неблагополучними дітьми та неповнолітніми 

правопорушниками у семінарі “Перспективи співпраці в 

області ресоціалізації неповнолітніх правопорушників”, 

м. Вільнюс, Литва, 23–26 листопада 2006 р. Розробка 

та впровадження інноваційних методів профілактичної 

роботи та соціально-психологічної корекції для соціально 

дезадаптованих неповнолітніх в Україні; розширення 

партнерства між працівниками міліції та представниками 

громадських організацій, які працюють з молоддю групи 

ризику.

Сума: $ 2 392 

Організація: Громадська організація “Центр розвитку 

“Демократія через культуру” (03150, м. Київ,                                

 вул. Предславинська, 34-Б, тел. (044) 287 20 53).

Керівник проекту: Філіпповська Юлія Григорівна.

Зміст проекту: Участь дослідниці у сфері розвитку ролі ЗМІ 

в перехідний період в Україні у міжнародній конференції 

“Альтернативні засоби інформації у новому суспільстві”, 

м. Любляна, Словенія, 12–15 жовтня 2006 р. Вивчення 

ролі, статусу і перспектив незалежних ЗМІ в європейських 

країнах, взаємовідносин альтернативних і державних медіа, 

представлення кращих практик громадського радіо.

Сума: $ 452 

Організація: Товариство “Відродження Криму” (98405,             

АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Річна, 125-А, тел.(06554) 4 34 00).

Керівник проекту: Османов Лютфі.

Зміст проекту: Стажування 6 представників громадських 

організацій та органів місцевої влади м. Бахчисарай, які працюють 

у сфері допомоги соціально маргіналізованим громадянам, у 

Центрі лідерів та вихователів ім. П. Аруппе, м. Гданськ, Польща, 

28 листопада – 5 грудня 2006 р. Перенесення польського 

досвіду соціальної допомоги вразливим верствам населення 

і привентивних заходів, що здійснюються у тісній співпраці 

місцевої влади та громадськості.

Сума: $ 1 122 

Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” (01034,   

м. Київ, вул. Пушкінська 9, оф. 4, тел. (044) 531 12 76).

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна.

Зміст проекту: Участь 11 фахівців у галузі психології і 

освіти дітей з особливими потребами із різних областей 

України у міжнародному навчально-практичному семінарі 

“Неповносправність в індивідуальному, сімейному та 

соціальному контекстах”, м. Краків, Польща, 14–21 жовтня 

2006 р. Запозичення практичних навичок психологічної та 

педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами 

для впровадження одержаного досвіду у курси підготовки 

та підвищення кваліфікації вчителів. Презентація форм і 

методів роботи з неповносправними дітьми у Польщі, а також 

навчальних програм для студентів-педагогів.

Сума: $ 3 600 

Організація: Білоцерківське міське товариство дітей-

інвалідів та їх батьків “Аюрведа” (09108, Київська обл., м. Біла 

Церква, вул. Східна, 34, тел. (263) 96 3 89, 7 26 10).

Керівник проекту: Чередниченко Марина Едуардівна.

Зміст проекту: Участь фахівців з питань освіти дітей з 

особливими потребами з Білої Церкви та Києва у тренінгу та 

конференції в рамках проекту “Крок за кроком — до рівного 

доступу до охорони здоров’я, соціального забезпечення та 

освіти дітей з особливими потребами”, м. Замость, Польща, 

листопад–грудень 2006 р. Вивчення сучасної польської 

системи надання рівних можливостей людям з особливими 

потребами для реалізації себе у суспільстві; ознайомлення 

з ефективною моделлю інтегрованої освіти, реабілітації та 

соціальної допомоги дітям з обмеженими можливостями та 

їхнім сім’ям.

Сума: $ 1 413 

Організація: Громадська організація “Асоціація медичних 

працівників” (01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9а,   

оф. 5, тел. (044) 235-65-87).

Керівник проекту: Якименко Олена Іванівна.

Зміст проекту: Участь чотирьох фахівців сфери охорони 

громадського здоров’я у семінарі в рамках тристороннього 

проекту “Обмін досвідом соціальних новацій з впровадження 

паліативної допомоги у Молдові, Румунії та Україні”,  

м. Кишинів, Молдова, 14–16 грудня 2006 р. Аналіз досвіду 

молдовської системи хоспісної служби. Сприяння розвитку 

національних мереж хоспісів, розробка Положення про 

хоспісну службу та Стандартів надання паліативної допомоги 

для країн-учасниць проекту з точки зору впровадження 
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критеріїв ЄС щодо забезпечення прав людини; поширення 

кращого європейського досвіду медико-соціальної допомоги 

невиліковно хворим.

Сума: $ 800 

Організація: Громадська організація “Асоціація медичних 

працівників” (01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9а, оф. 5,  

тел. (044) 235 65 87).

Керівник проекту: Якименко Олена Іванівна.

Зміст проекту: Навчальний візит чотирьох фахівців у 

сфері охорони громадського здоров’я до Румунії в рамках 

тристороннього проекту “Обмін досвідом соціальних новацій 

з впровадження паліативної допомоги у Молдові, Румунії та 

Україні”, м. Брашов, Румунія, 18–21 грудня 2006 р. Вивчення 

досвіду румунської системи хоспісної служби. Сприяння розвитку 

національних мереж хоспісів, поширення кращих практик Румунії 

у сфері медико-соціальної допомоги невиліковно хворим.

Сума: $ 1 200 

Організація: Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи” 

(79070, м. Львів, пр. Червоної Калини, 36, тел. (032) 295 50 60).

Керівник проекту: Федькович Галина Володимирівна.

Зміст проекту: Участь представника Відділу громадської 

безпеки МВС України та експертки з питань попередження 

насильства в сім’ї у міжнародній конференції з проблем 

домашнього насильства, м. Єреван, Вірменія, 4–6 грудня 2006 р. 

Представлення досвіду країн Східної Європи у сфері боротьби 

з домашнім насильством, впровадження законодавства з 

попередження насильства у сім’ї, психологічно-реабілітаційної 

роботи з агресорами та жертвами, просвітницької роботи 

з міліцією. Розробка рекомендацій для вірменського уряду 

щодо прийняття заходів, спрямованих на подолання явища 

насильства в сім’ї.

Сума: $ 1 027 

Організація: Центр близькосхідних досліджень (01061, м. Київ, 

Грушевського, 4, к. 210, тел. (044) 279 07 72).

Керівник проекту: Бондаренко Анатолій Кузьмич.

Зміст проекту: Участь фахівця у сфері інформаційних 

технологій у практичному семінарі “Посилення можливостей 

придністровських НУО через вивчення досвіду Чехії у побудові 

демократичного суспільства”, м. Прага, Чеська Республіка, 

5–11 листопада 2006 р. Встановлення партнерських зв’язків 

між представниками громадськості України, Чехії та Молдови, 

зокрема Придністров’я; обмін досвідом з придністровськими 

НУО з питань проектного менеджменту, ініціація місцевих 

малих проектів та застосування Інтернет технологій; 

представлення досвіду української та чеської громадськості у 

сфері активізації місцевих громад.

Сума: $ 432 

Організація: Одеська міська громадська організація “Лицем до 

лиця” (65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел.(048) 738 68 30).

Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович.

Зміст проекту: Участь фахівця у сфері державного управління 

в регіональному міжнародному семінарі “Реформа політики 

місцевого розвитку: діяльність агенцій місцевого розвитку”, 

м. Тімішоара, Румунія, 13–16 липня 2006 р. Сприяння 

впровадженню моделі Агенції місцевого розвитку як осередку 

інформування громадськості, вирішенню проблем місцевого 

розвитку та моніторингу прозорості і ефективності роботи 

місцевих органів влади. Пошук шляхів підвищення рівня життя 

місцевих громад та їхньої здатності до планування і розвитку 

свого майбутнього.

Сума: $ 421 

Організація: Фундація імені князів-благодійників Острозьких 

(33027, м. Рівне, вул. Пухова, 85).

Керівник проекту: Краплич Оксана Василівна.

Зміст проекту: Участь шести фахівців з питань соціального 

партнерства у практичному семінарі в межах тристоронньої 

ініціативи “Посилення соціального партнерства через обмін 

практичними навичками та вміннями в Молдові, Румунії та 

Україні”, м. Бельць, Молдова, 3–9 грудня 2006 р. Аналіз досвіду 

Молдови у сфері соціального партнерства, яке є основою 

для ефективного вирішення соціальних проблем в регіонах, 

розвитку місцевих ресурсів, залучення іноземних інвестицій 

та успішного адміністрування на місцях. Презентація кращих 

практик розвитку соціального партнерства українських 

місцевих фондів.

Сума: $ 300 

Організація: Фундація імені князів-благодійників Острозьких 

(33027, м. Рівне, вул. Пухова, 85).

Керівник проекту: Краплич Оксана Василівна.

Зміст проекту: Участь чотирьох фахівців у сфері соціального 

партнерства у практичному семінарі в межах тристоронньої 

ініціативи “Посилення соціального партнерства через обмін 

практичними навичками та вміннями в Молдові, Румунії та 

Україні”, м. Сучава, Румунія, 12–18 листопада 2006 р. Вивчення 

досвіду Румунії у сфері соціального партнерства в малих 

містах, практики ефективного вирішення соціальних проблем 

в регіонах, розвитку місцевих ресурсів, залучення іноземних 

інвестицій та успішного адміністрування на місцях. Презентація 

кращих практик українських місцевих фондів у розвитку 

соціального партнерства.

Сума: $ 400 

Організація: Дитячо-юнацька громадська організація “Дитячо-

юнацький євроклуб “Лінгва” (49006, м. Дніпропетровськ,             

вул. Чічеріна, 21, тел. (056) 776 85 16).

Керівник проекту: Павленко Олена Олександрівна.

Зміст проекту: Участь чотирьох керівників європейських 

клубів з Дніпропетровська, Херсона та Черкас у міжнародній 

конференції “Навчаємося і живемо разом — інвестиція у 

майбутнє”, м. Братислава, Словаччина, 1–6 грудня 2006 р. 

Вивчення і модернізація структури позакласної роботи з 

учнівською молоддю у сфері громадянської освіти у різних 

країнах через шкільні євроклуби. Вироблення механізмів 

впровадження громадянської освіти в шкільну/вузівську 

програму, обмін кращими практиками проведення занять з прав 

людини, освіти для миру, відповідального громадянства тощо. 
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Обговорення інноваційних форм активізації молоді, зокрема 

через залучення до міжнародної співпраці в євроклубах.

Сума: $ 2 191 

Організація: Благодійна установа “Навчально-реабілітаційний 

центр “Джерело” (79049, м. Львів, пр. Червоної Калини, 86А, 

тел. (032) 223 04 37).

Керівник проекту: Ревак Світлана Йосипівна.

Зміст проекту: Участь фахівців з питань освіти дітей з 

особливими потребами зі Львова у тренінгу та конференції 

в рамках проекту “Крок за кроком — до рівного доступу до 

охорони здоров’я, соціального забезпечення та освіти дітей з 

особливими потребами”, м. Замость, Польща, листопад–грудень 

2006 р. Вивчення сучасної польської системи надання рівних 

можливостей людям з особливими потребами для реалізації 

себе у суспільстві; ознайомлення з ефективною моделлю 

інтегрованої освіти, реабілітації та соціальної допомоги дітям з 

обмеженими можливостями та їхнім сім’ям.

Сума: $ 163 

Організація: Регіональне Агентство транскордонного 

співробітництва “Єврорегіон “Нижній Дунай” (68800, Одеська 

обл., м. Рені, вул. Дунайська, 88, тел. (0484) 4 00 78).

Керівник проекту: Бабаян Ігор Віталійович.

Зміст проекту: Участь представників РАТС “Єврорегіон 

“Нижній Дунай” у тренінгу в рамках тристороннього 

українсько-молдовсько-румунського проекту “Залучення 

громадських організацій до процесу демократизації”,  

м. Тімішоара, Румунія, листопад–грудень 2006 р. Поширення 

кращих практик залучення громадськості до процесу прийняття 

рішень на місцях, активізація інтересу громадян до діяльності 

місцевої влади, заохочення до міжсекторальної співпраці у 

виконанні транскордонних проектів у Єврорегіоні “Нижній 

Дунай”. Покращення навичок представників громадських 

організацій у проведенні місцевих адвокаційних кампаній та 

організації і управлінні громадськими коаліціями.

Сума: $ 1 435 
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 ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
Кількість проектів: 24

Сума $ 155 252
Частка у загальній сумі грантів 2,49 %

Мета діяльності програми у 2006 році — сприяти ініціативам, спрямованим на підвищення рівня освіти для ромської молоді, 

вироблення і моніторинг ефективної державної політики щодо ромського населення України, покращення доступу до медичних 

послуг та захист прав ромської меншини.

Пріоритети програми у 2006 році: 

 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.

 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 “Сприяння доступу ромів до правосуддя” у співпраці з Європейським Центром Прав Рома та 

Європейською Комісією. Реалізація цього напрямку тривала три роки (з 1 квітня 2004 р.) — він став наймасштабнішим 

проектом у сфері правозахисту ромської меншини.

 Сприяння поліпшенню умов доступу ромського населення до медичних послуг.

Конкурси 2006 року:

Конкурс “Підтримка навчання ромської молоді у вищих навчальних закладах України” спрямований на створення кращих умов 

для ромських студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах України.

Конкурс “Сприяння у поліпшенню умов доступу ромського населення до медичних послуг” спрямований на покращення 

доступу ромського населення до медичних послуг. Здійснення заходів проти поширення епідемій соціально залежних хвороб 

(туберкульоз, гепатити А, B та C, ВІЛ/СНІД тощо) серед ромів.

Конкурс “Підтримка ініціатив, спрямованих на аналіз державної політики у сфері інтеграції ромської громади до 
українського суспільства”спрямований на сприяння виробленню та реалізації державної політики у сфері інтеграції ромської 

громади до українського суспільства, залучення до цього процесу представників ромської меншини.

Важливі ініціативи та підтримані проекти: 

 За сприяння програми у 2006 році 28 ромських студентів навчалися у вищих навчальних закладах України. За цим напрямком 

програма співпрацювала з програмою стипендій “Ромський Меморіальний Університет” Інституту Відкритого Суспільства-

Будапешт. Це був вже третій рік діяльності програми підтримки для ромських студентів, які здобувають юридичну та 

гуманітарну освіту. Програма фінансується німецьким фондом “Пам’ять, Відповідальність та Майбутнє” та Інститутом 

Відкритого Суспільства. Сума підтримки від програми стипендій склала 27 170 доларів США.

 Серед проектів, спрямованих на покращення державної політики щодо ромів можна відзначити громадські слухання щодо 

проблем ромів Закарпаття, проведені Товариством “Рома” 4 березня та 12 грудня 2006 р. у м. Ужгороді за підтримки МФВ. 

Представники ромських громад та державних структур намагалися знайти шляхи вирішення проблем у таких сферах, як 

жахливий санітарний стан таборів, епідемії соціально залежних хвороб (гепатит С, туберкульоз), низький рівень відвідуваності 
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шкіл ромськими дітьми та інше. Представники державних органів засвідчили свій намір долати ці проблеми, але водночас 

скаржилися на недостатність фінансових ресурсів.

 У 2006 році у чотирьох районах Закарпатської області функціонували ромські медичні проекти, діяльність яких була 

спрямована на покращення доступу до закладів охорони здоров’я та боротьбу з поганою освіченістю ромської громади щодо 

небезпеки епідемічних та хронічних хвороб.

 2006 року закінчив свою роботу масштабний проект: створення та діяльність мережі центрів правозахисної допомоги 

ромському населенню у 12 регіонах України за підтримки Єврокомісії. МФВ приєднався до проекту, підтримавши додатково 

ще 3 центри у трьох областях: Київській, Житомирській та Дніпропетровській. У рамках проекту відбувалася наступна 

діяльність: тренінги для ромських правозахисних НУО, моніторинг порушень прав ромів та проведення дослідження у 

цій сфері, надання юридичної допомоги ромам, чиї права були порушені, покращення законодавства у галузі прав людини 

шляхом судового розгляду найбільш важливих справ, посилення міжнародного тиску на українські урядові структури з 

метою поліпшення захисту прав людини та доступу до правосуддя, розробка антидискримінаційного законодавства тощо.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Серед проблем з якими зіштовхнулася програма можна відзначити недостатню увагу з боку державних структур до проблем ромів, погану 

згуртованість ромського середовища щодо вирішення проблем спільних для усієї громади та часті конфлікти між ромськими НУО.

Партнерство та співпраця 

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, Світовий Банк.

У 2007 році Програма “Рома України” планує продовжити діяльність відповідно до існуючих пріоритетів у правозахисній сфері, 

сприяння доступу до медичних послуг з боку ромського населення та сфері впливу на державну політику. Особливу увагу буде 

присвячено лобіюванню приєднання України до Декади Ромського залучення 2005–2015, ініціативи, яка може кардинально змінити 

становище ромів в Україні (www.romadecade.org).

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Закарпатська обл. 17 2 $ 84 447 $ 33 242

м. Київ 5 4 $ 66 430 $ 65 660

Харківська обл. 2 - $ 4 375 $ -

Разом: 24 6 $ 155 252 $ 98 902
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 Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Форумо Ромен Українатар” 

(01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел. 8(044) 278 87 11).

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності добровільної громадської 

організації “Форумо Ромен Українатар” та Конгресу Ромен України, 

ресурсного та інформаційно-правового центру для рома.

Сума: $ 26 300 

Організація: Товариство ромів Закарпаття “Рома” (88007, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Донська, 4,                        

тел. (0312) 61 37 58).

Керівник проекту: Адам Йосип Іванович.

Зміст проекту: Проведення відкритих слухань у м. Ужгороді 

щодо становища ромської громади у Закарпатському регіоні.

Сума: $ 4 500 

Організація: Рахівське районне жіноче громадське культурно-

просвітнє товариство “Бахталі лума” (“Щасливий світ”) (90600, 

Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Б. Хмельницького, 208,  

тел. (03132) 2 31 68).

Керівник проекту: Славіта Юрій Васильович.

Зміст проекту: Підтримка візиту Г. Славіти до Ради Європи,        

м. Страсбург з метою налагодження контактів з департаментом 

у справах Рома та Сінті та міжнародними ромськими 

організаціями.

Сума: $ 995 

Організація: Товариство ромів Закарпаття “Рома” (88007, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Донська, 4, тел. (0312) 61 37 58).

Керівник проекту: Миня Олександр Йосипович.

Зміст проекту: Підтримка навчання у вузі ромського студента            

О. Тирпака.

Сума: $ 450 

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство 

ромів “Романі Яг” (88007, Закарпатська обл., м. Ужгород,   

вул. Дунаєвського, 18, тел. (0312) 61 39 56, 61 41 21).

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності трьох ромських 

правозахисних центрів у м. Бровари, Коростень та 

Новомосковськ в межах всеукраїнської ромської правозахисної 

мережі.

Сума: $ 28 242 

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття 

“Лаутарi” (88005, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Одеська, 

33-Б, кв. 25, тел. (03122) 4 31 49, 2 06 48).

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович.

Зміст проекту: Оплата праці юриста, який забезпечуватиме 

процес перереєстрації ромського музично-драматичного театру 

у м. Ужгороді.

Сума: $ 650 

Організація: Всеукраїнський фонд “Ромські діти України” 

(90600, Закарпатська обл., м. Рахів, с. Розтоки, 820,   

тел. (03132) 2 33 13).

Керівник проекту: Славіта Юрій Васильович.

Зміст проекту: Підтримка ініціатив, спрямованих на 

покращення санітарно-гігієнічних умов у ромському таборі        

м. Мукачевого.

Сума: $ 10 900 

Організація: Громадська організація “Національно-культурне 

об’єднання “Амала” (“Друзі”) (03061, м. Київ, вул. Знам’янська, 3, 

тел. (044) 241 87 97).

Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович.

Зміст проекту: Підтримка проведення VII-го Міжнародного 

Фестивалю Ромського Мистецтва “Амала – 2006”.

Сума: $ 22 500 

Організація: Товариство ромів Закарпаття “Рома” 

(88007, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Донська, 4,                   

тел.(0312) 61 37 58).

Керівник проекту: Адам Йосип Іванович.

Зміст проекту: Проведення громадських слухань щодо 

виконання державних зобов’язань перед ромською громадою на 

Закарпатті.

Сума: $ 5 000 

Організація: Виноградівське районне ромське культурно-

просвітнє товариство “Романо-Дром” (90312, Закарпатська обл., 

Виноградівський р-н, с. Великі Ком’яти, вул. Ватутіна, 200,  

тел. (03143) 5 11 27).

Керівник проекту: Дюрі Ласло Ласлович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності медико-консультативного 

центру “Здоров’я для ромів” у с. Великі Ком’яти, 

Виноградарського району, Закарпатської області.

Сума: $ 5 000 
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Організація: Перечинська організація Закарпатського 

циганського культурно-просвітницького товариства “Романі Яг” 

(89200, м.Перечин, Цегельна, 20).

Керівник проекту: Тирпак Ігнат Михайлович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності ромського медико-

консультативного центру у м. Перечин, Закарпатської області.

Сума: $ 5 000 

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття “Ром 

Сом” (88018, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Мукачівська, 25, 

тел. (03122) 3 62 57; (0312) 61 67 59).

Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович.

Зміст проекту: Створення медичного пункту в ромському 

таборі в селі Середнє, Ужгородського району, Закарпатської 

області.

Сума: $ 5 000 

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів “Романі 

Чгіб” (“Ромська мова”) (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 

вул. Дарвіна, 19, тел. (0312) 61 54 42).

Керівник проекту: Бучко Борис Ладіславович.

Зміст проекту: Функціонування медично-консультаційного 

центру для ромів у місті Ужгороді.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Форумо Ромен 

Українатар” (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б,  

тел. 8(044) 278 87 11).

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович.

Зміст проекту: Проведення громадських слухань у м. Києві, 

присвячених виконанням державних зобов’язань щодо 

ромської громади України.

Сума: $ 5 000 

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів “Бахтало-

Дром” (“Щаслива дорога”) (88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 14, 

кв. 5, тел. (03122) 2 97 29).

Керівник проекту: Пап Золтан Мартонович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності курсів з взуттєвої справи 

для ромів у м.Ужгороді.

Сума: $ 2 000 

Організація: Громадська молодіжна організація ромів 

“Терне по нейво дром” (88000, Закарпатська обл., м. Ужгород,              

вул. Швабська, 32, тел. (050) 540 90 44).

Керівник проекту: Самойлова Алла В’ячеславівна.

Зміст проекту: Організація виступів агітаційних груп перед 

населенням ромської національності у Закарпатській області.

Сума: $ 1 335 

Організація: Громадська духовно-просвітницька організація 

“Чачімо” (62472, Харківська обл., м. Мерефа, вул. Оболонська, 

28б, тел. (066) 799 17 72).

Керівник проекту: Марчук Олена Феодосіївна.

Зміст проекту: Проведення круглого столу з проблем ромської 

громади у Харківському регіоні.

Сума: $ 3 855 

Організація: Громадська організація “Національно-культурне 

об’єднання “Амала” (“Друзі”) (03061, м. Київ, вул. Знам’янська, 3, 

тел. (044) 241 87 97).

Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович.

Зміст проекту: Підтримка та координаційне забезпечення 

проведення VII-ого Міжнародного Фестивалю Ромського 

Мистецтва “Амала– 2006”.

Сума: $ 11 860 

Організація: Товариство ромів Берегівщини “Ром Дром” 

(90200, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Фабрична, 36,  

тел. (03141) 2 25 92).

Керівник проекту: Іллейш Микола Миколайович.

Зміст проекту: Забезпечення можливостей отримання 

кваліфікованої юридичної допомоги представниками 

ромської національності в м. Берегово та Берегівському 

районі; проведення круглого столу з головами юридичних 

центрів, співробітниками правоохоронних органів та лідерами 

ромських громадських організацій та таборів для покращення 

взаєморозуміння та співпраці у вирішенні наболілих питань 

ромської громади.

Сума: $ 4 045 

Організація: Закарпатський благодійний фонд “Благо” (88007, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Швабська, 17/2).

Керівник проекту: Кулчар Елеонора Іванівна.

Зміст проекту: Підтримка навчання О. Кулчар на соціально-

психологічному факультеті МАУП, м. Ужгород.

Сума: $ 600 
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Організація: Закарпатський благодійний фонд “Благо” (88007, 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Швабська, 17/2).

Керівник проекту: Кулчар Елеонора Іванівна.

Зміст проекту: Підтримка навчання ромського студента   

В. Ксьонза в філії Київського Університету права, м. Ужгород.

Сума: $ 730 

Організація: Громадська організація “Національно-культурне 

об’єднання “Амала” (“Друзі”) (03061, м. Київ, вул. Знам’янська, 3, 

тел. (044) 241 87 97).

Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович.

Зміст проекту: Підтримка навчання студентки 3-го курсу 

Міжнародного університету фінансів Магери Герміни.

Сума: $ 770 

Організація: Харківське обласне національно-культурне 

товариство циган “Ромен” (62341, Харківська обл., 

Дергачівський р-н, с. Мала Данилівка, вул. Б. Хмельницького, 8, 

тел. (050) 617 07 77).

Керівник проекту: Матюшенко Людмила Анатоліївна.

Зміст проекту: Підтримка навчання Вікторії Митюк у 

Харківському національному педагогічному університеті           

ім. Г. С. Сковороди.

Сума: $ 520 

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство 

ромів “Романі Яг” (88007, Закарпатська обл., м. Ужгород, 

вул. Дунаєвського, 18, тел. (0312) 61 39 56, 61 41 21).

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович.

Зміст проекту: Підтримка видання книги “Білий камінь 

з чорної катівні” (документальні свідчення про ромський 

Голокост).

Сума: $ 5 000 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
Кількість проектів: 60

Сума $ 666 099
Частка у загальній сумі грантів 10,69  %

Мета діяльності програми у 2006 році — підвищити спроможність організацій громадянського суспільства України відігравати 

активну роль у процесі європейської інтеграції України.

Пріоритети програми у 2006 році: 

 Підвищення рівня обізнаності і професійних знань з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (розширення мережі 

Центрів європейської інформації; проведення інформаційно-просвітницьких заходів; розробка, запровадження та поширення 

тренінгових курсів для різних цільових аудиторій; розвиток європейських студій, зокрема, у вигляді неформальної освіти; 

створення теле- та радіопередач).

 Консолідація громадських ініціатив, спрямованих на поглиблення європейської та євроатлантичної інтеграції України, 

зокрема, через проведення форумів, ініціювання і підтримку спільних проектів кількох громадських організацій чи коаліцій 

громадських організацій.

 Громадський моніторинг та експертна підтримка реалізації політики європейської і євроатлантичної інтеграції на 

національному та регіональному рівнях (громадський моніторинг виконання Плану дій Україна-ЄС, Заходів з виконання 

Плану дій, Плану дій Україна-НАТО та відповідних Цільових планів, Державних програм; підготовка аналітичних матеріалів 

і пропозицій щодо поглиблення відносин між Україною та ЄС).

Конкурси 2006 року:
Конкурс “Громадський моніторинг регіонального компоненту європейської та євроатлантичної інтеграції” спрямований 

на забезпечення громадського контролю над діями органів державної влади (на регіональному рівні) щодо реалізації політики 

європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Конкурс “Розробка та запровадження і поширення тренінгових курсів з питань європейської/ євроатлантичної інтеграції” 

(спільний конкурс із фондом ім. Стефана Баторія) спрямований на покращення обізнаності окремих цільових груп (зокрема, 

державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, редакторів ЗМІ та журналістів, працівників сфери юстиції 

тощо) щодо різних аспектів європейської/євроатлантичної інтеграції, що є необхідними в їх роботі. В рамках конкурсу були підтримані 

проекти, що передбачали розробку і запровадження тренінгових курсів з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Конкурс “Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції через 
співпрацю громадських організацій” (спільний конкурс із фондом ім. Стефана Баторія) спрямований на підвищення обізнаності 

громадськості України щодо конкретних і практичних аспектів європейської та євроатлантичної інтеграції. В рамках конкурсу були 

підтримані проекти, що передбачали проведення різноманітних інформаційно-просвітницьких заходів (семінарів, круглих столів, 

дебатів, громадських слухань, презентацій, прес-конференцій, прес-клубів, автобусних турів, випуск інформаційних бюлетенів, 

проведення фокус-груп та соціологічних опитувань, конкурсів, фотовиставок тощо).

Конкурс “Створення центрів європейської інформації на базі обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ) у вибраних 
регіонах України” спрямований на створення та забезпечення функціонування центрів європейської інформації на базі обласних 

універсальних наукових бібліотек (ОУНБ) в АРК, м. Севастополі та визначених областях України.

Конкурс “Створення телевізійних і радіопрограм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції” спрямований на 

підвищення обізнаності громадськості України щодо різних аспектів європейської та євроатлантичної інтеграції через співпрацю 

ЗМІ та громадських експертів. У рамках конкурсу було підтримано проекти громадських організацій та теле-, радіокомпаній чи 

продакшн-студій, які передбачали створення теле- і радіопередач у форматі телевізійних дискусійних клубів, ток-шоу, дебатів тощо з 

обов’язковим залученням громадських експертів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
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Важливі ініціативи та підтримані проекти: 
 Одним з найбільш значущих проектів, підтриманих програмою, є проект громадського моніторингу плану дій Україна-ЄС, що 

реалізовується Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова у співпраці з іншими провідними 

українськими незалежними аналітичними центрами. План дій Україна – ЄС є головним інструментом європейської інтеграції 

України на нинішньому етапі відносин з Європейським Союзом, а його виконання є політичним зобов’язанням держави і 

передбачає проведення ґрунтовних реформ в усіх сферах задля реалізації принципів демократії, верховенства права, ринкової 

економіки та соціальної держави. Незалежний громадський моніторинг виконання Плану дій за два роки його імплементації 

(2005 – 2006) матиме своїм результатом комплексну громадську оцінку діяльності держави у реалізації політики європейської 

інтеграції за цей період та відповідні рекомендації.

 Іншою важливою ініціативою, що була започаткована програмою у 2005 році і успішно розвивалася далі у 2006, є створення та 

діяль ність регіональних Центрів європейської інформації (ЦЄІ). Наприкінці 2006 року в Україні за підтримки програми діяло 

18 ЦЄІ у 18 обласних центрах: Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, Івано-Франківську, Кіровограді, Луцьку, 

Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Ужгороді, Херсоні, Хмельницьку, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. ЦЄІ функціонують 

на базі обласних універсальних наукових бібліотек та створені в партнерстві з місцевими громадськими організаціями, 

мають спеціалізовану літературу, комп’ютери з доступом до Інтернет. У кожному Центрі працюють консультанти, які 

допомагають відвідувачам у пошуку інформації. Протягом 2006 року центри відвідало 12 000 осіб – переважно студентів, 

викладачів, підприємців, державних службовців – які мали можливість отримати інформацію щодо функціонування 

інституцій Європейського Союзу та інших європейських організацій, економіки, політики, освітніх та культурних процесів 

в країнах Європи, можливостей навчання, участі в наукових, молодіжних та інших програмах ЄС, політики європейської та 

євроатлантичної інтеграції України тощо. Крім того, на базі ЦЄІ регулярно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, 

спрямовані на популяризацію знань про європейську та євроатлантичну інтеграцію України: прес-конференції, круглі столи, 

лекції, семінари, тренінги, дискусії, пізнавально-розважальні заходи для молоді, тематичні виставки тощо.

 17–19 травня 2006 року за організаційної, експертної та фінансової підтримки програми проведено Перший всеукраїнський 

форум проєвропейських громадських організацій. Співорганізаторами форуму, крім Міжнародного фонду "Відродження", 

виступили Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова, Центр миру, конверсії та зовнішньої 

політики України, Громадська коаліція "Донбас Європейський", громадська організація "Європейський діалог" (Львів). 

Учасниками форуму стали більше 150 осіб — представників більш ніж 60-ти українських громадських організацій, а також 

органів державної влади, міжнародної дипломатичної та донорської спільноти, освітніх та культурних установ, ЗМІ, 

закордонні експерти. В рамках форуму відбулися робочі засідання з обміну досвідом між громадськими організаціями з різних 

регіонів України у реалізації проектів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції; міні-круглі столи з питань відносин 

між Україною та ЄС, Україною та НАТО, Україною та Радою Європи за участю представників органів влади, українських 

та зарубіжних експертів. Поточну роботу з розвитку Мережі здійснює сформована під час форуму Ініціативна група, що 

складається з представників різних регіонів України. Станом на кінець 2006 року до Мережі приєдналося 76 організацій.

 Створення та підтримка діяльності інтернет-порталу проєвропейського громадянського суспільства України "Європейський 

простір" (http://eu.prostir.ua) є спільним проектом Міжнародного фонду “Відродження” і Інформаційно-аналітичного центру 

“Громадський простір”.  Портал є інтерактивним віртуальним майданчиком для спілкування представників української 

проєвропейської громадськості і ресурсним центром для широкого поширення інформації з усіх аспектів європейської 

інтеграції України. За рівнем наповнення та багатофункціональністю портал є унікальним в Україні онлайн-ресурсом, 

корисним для всіх, хто цікавиться європейською інтеграцією.

 Ініціатива заснування Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація європейських студій" (УАЄС) була обговорена 

та підтримана учасниками Другої міжнародної наукової конференції "Розвиток європейських студій в Україні: проблеми та 

перспективи" на базі Донецького національного університету в квітні 2006 року (в рамках проекту, підтриманого Європейською 

програмою у 2005 р.). Подібні асоціації існують у більше ніж 50 країнах — як членах ЄС, так і решти світу (включно з Росією та 

Білоруссю), об’єднуються у Світову асоціацію європейських студій і мають можливість отримувати фінансову підтримку з боку 

ЄС. Діяльність УАЄС сприятиме розвитку досліджень європейської інтеграції в Україні, європейських студій у вищій школі, що 

матиме своїм наслідком збільшення числа експертів у сфері європейської інтеграції, яких гостро бракує Україні сьогодні.

 У 2006 році було презентовано результати проекту Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України (ЦМКЗПУ), 

підтриманого Європейською програмою та програмою Схід-Схід у 2005 році, щодо моніторингу роботи та процедури видачі віз 

громадянам України консульствами держав-членів ЄС. Результати дослідження містять порівняльний аналіз та рекомендації 

як консульствам, так і українським пошукачам віз. Крім того, ці результати допомогли представникам Міністерства 

закордонних справ України під час ведення переговорів з Європейським Союзом про полегшення візового режиму для 

громадян України. Було констатовано, що, незважаючи на єдині правила для країн Шенгенської зони, процедури отримання 

віз дуже відрізняються у різних консульствах. Головною проблемою є недостатня інформованість українських громадян як 

про конкретні процедури, так і про загальні правила подачі заявок на отримання візи. У чверті випадків відмов у візі негативні 
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рішення консульства обумовлюються простою неадекватністю поведінки пошукачів віз (зайве хвилювання при співбесіді 

з працівником консульства, фривольний одяг апліканток — молодих жінок тощо). Також великою проблемою, пов’язаною 

з чинними процедурами отримання віз, є необхідність кілька разів долати значні відстані для жителів населених пунктів, в 

яких нема консульства відповідної країни (як мінімум дві-три поїздки: аби подати документи, потім на співбесіду, і ще раз для 

отримання документів). Що стосується випадків нетактовної або грубої поведінки працівників консульств стосовно пошукачів 

віз, то цікавим є той факт, що такими кривдниками, як правило, є працівники консульств, що мають українське громадянство. 

Виходячи з нагальної потреби покращення обізнаності українців з правилами отримання віз для поїздок за кордон, Європейська 

програма підтримала у 2006 році наступний проект ЦМКЗПУ, спрямований на систематизацію та поширення компетентної 

інформації про особливості та процедури надання віз громадянам України консульськими установами країн ЄС – шляхом 

проведення круглих столів у регіонах, перекладу на українську мову та видання Спільної консульської інструкції для країн 

Шенгенської зони (встановлює правила розгляду візових заяв, критерії надання віз, підстави для відмови у візі тощо), а також 

підготовку та публікацію аналітичної доповіді "Шлях до безвізового режиму між Україною та ЄС" з пропозиціями плану дій 

щодо набуття Україною безвізового статусу з країнами ЄС (перспектива не ближче ніж 7 – 10 років).

 Програма підтримала у 2006 році п’ять проектів, що мають на меті розробку та впровадження тренінгових курсів для 

різних цільових аудиторій (професійних груп) на різні прикладні теми, пов’язані з європейською інтеграцією: для лідерів 

громадських організацій та молодіжних працівників - курс з управління європейськими молодіжними проектами (зокрема 

можливості в рамках програми ЄС "Молодь"); для державних службовців системи освіти (методистів та інспекторів 

районних відділів освіти) — з основ ЄС і освітніх програм ЄС; для голів територіальних громад та державних службовців 

районних управлінь праці та соціального захисту населення – з європейських стандартів соціальної політики та трудового 

законодавства; для депутатів районних рад — європейський досвід та практики бюджетного процесу на місцевому рівні, 

функції місцевих депутатів, контакт з виборцями та інформування про європейську інтеграцію. Також для працівників 

органів місцевого самоврядування розробляється дистанційний тренінговий курс на теми європейського досвіду органів 

місцевого самоврядування у сферах екології, енергозбереження та комунального господарства тощо. Розроблені в рамках 

цих проектів методики тренінгів можуть надалі використовувати та поширювати будь-які зацікавлені особи.

 У 2006 році тривав унікальний проект з запровадження практики рольових ігор (симуляцій) з європейської інтеграції 

в Україні. Проект був розпочатий у 2004 році у співпраці з Фондом ім. Конрада Аденауера на основі методики Центру 

прикладних політичних досліджень (Мюнхен, Німеччина). У попередньому 2005 році, мав своїм результатом підготовку 

групи українських тренерів, переклад та видання методичних матеріалів, створення тематичної веб-сторінки. У 2006 році 

німецька методика рольової гри "Формування майбутнього Європи" була успішно апробована в Україні шляхом проведення 

підготовленими українськими тренерами 15 рольових ігор у регіонах.

 Програма продовжувала підтримувати проекти, спрямовані на підвищення обізнаності громадськості з питань європейської 

інтеграції. В рамках проектів, підтриманих у 2006 році, різноманітні інформаційно-просвітницькі заходи (семінари, круглі столи, 

дебати, громадські слухання, презентації, прес-конференції, прес-клуби, автобусні тури, випуск інформаційних бюлетенів, 

проведення фокус-груп та соціологічних опитувань, конкурсів, фотовиставок тощо) відбулися у містах та містечках Донецької, 

Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Черкаської областей а також в обласних центрах: Дніпропетровську, Луцьку, Миколаєві, 

Одесі, Полтаві, Сімферополі, Харкові, Чернівцях, у Києві і, навіть, у військових гарнізонах Київської та Черкаської областей. 

 У 2006 році програма підтримала 5 регіональних проектів зі створення теле- і радіопередач у форматі дискусійних клубів, 

ток-шоу, дебатів на теми європейської та євроатлантичної інтеграції. Програма разом з Міністерством закордонних справ 

України підтримала проект громадської організації "Розмай" з виготовлення теле- і радіосеріалу "НАТО: свій чи чужий", що 

демонструватиметься на телеканалі "1+1" та радіо "Ера". Крім того, у 2006 році в рамках реалізації проектів, підтриманих 

програмою у попередньому 2005 р., в ефірі "5 каналу" та декількох десятків регіональних телеканалів демонструвалися короткі 

сюжети на тему досвіду трансформації країн-нових членів ЄС у різних сферах функціонування держави та суспільного життя.

 Серед інших цікавих ініціатив, підтриманих програмою у 2006 році, варто відзначити видання Українсько-англо-німецько-фран цузь-

кого словника термінології Європейського Союзу, сприяння інноваційному розвитку через розширення участі України у на уко вих 

програмах ЄС, проведення конференції пам’яті Єжи Гедройця, участь громадських організацій у святкуванні Дня Європи, про ведення 

конференції Європейського економічного та соціального комітету та сесії Європейського молодіжного парламенту у Києві.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми 

Дві основні проблеми, з якими зіткнулася програма у своїй діяльності у 2006 році: слабка спроможність багатьох організацій 

громадянського суспільства і несприятливий загальнополітичний контекст. Недостатній рівень знань у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції, брак навичок у сфері популяризації своєї діяльності та основ проектного менеджменту часто заважає 

громадським ініціативам мати більший ефект та резонанс. 
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Ситуація політичної невизначеності та конфронтації, що панувала в країні протягом всього рроку, а також масштабне застосування 

маніпуляційних технологій з боку окремих політичних сил з метою дискредитації ідей європейської і, особливо, євроатлантичної 

інтеграції України не сприяли реалізації європейського вибору країни. Незважаючи на те, що у державному бюджеті на 2006 рік вперше 

було закладено більше 5 млн грн на реалізацію Державних програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції на 2004–2007 роки, ці кошти так і не були ефективно використані. Враховуючи попередній досвід, програма буде у майбутньому 

спрямовувати додаткові зусилля на підвищення спроможності організацій громадянського суспільства у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції і працюватиме над реалізацією своїх стратегічних завдань незалежно від політичного контексту.

Партнерство та співпраця 

У 2006 році програма співпрацювала з програмою “Схід-Схід: партнерство без кордонів”, Фондом ім. Стефана Баторія (Польща), 

Міністерством закордонних справ України, Швейцарською агенцією розвитку та співпраці, Центром інформації та документації НАТО 

в Україні, Представництвом Європейської Комісії в Україні, Фондом ім. Конрада Аденауера, Європейським економічним та соціальним 

комітетом. Загалом можна констатувати, що у 2006 році українське громадянське суспільство зробило значні кроки до посилення своєї 

ролі у процесах європейської інтеграції. У таких аспектах діяльності, які є спільним завданням держави і суспільства — інформування 

про європейську та євроатлантичну інтеграцію, навчання та тренування з цих тем, розвиток європейських студій у навчальних закладах 

тощо — організації громадянського суспільства зробили набагато більший внесок, ніж українська держава, яка проголосила стратегічний 

курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, має відповідні державні програми інформування та навчання.

У планах програми у 2007 році — представлення незалежної експертної оцінки виконання Плану дій Україна — ЄС протягом 2005–

2006 рр.; відкриття нових Центрів європейської інформації у регіонах; проведення Другого всеукраїнського форуму та установчих 

зборів Мережі проєвропейських організацій України; проведення інформаційних кампаній загальнонаціонального масштабу тощо.

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

АР Крим 2 - $ 29 765 $ -

Вінницька обл. 2 - $ 19 032 $ -

Волинська обл. 2 1 $ 11 422 $ 7 424

Дніпропетровська обл. 1 - $ 4 145 $ -

Донецька обл. 3 - $ 28 650 $ -

Житомирська обл. 1 - $ 5 994 $ -

Івано-Франківська обл. 2 - $ 14 000 $ -

м. Київ 21 21 $ 333 220 $ 333 220

Кіровоградська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Луганська обл. 2 - $ 17 894 $ -

Львівська обл. 4 3 $ 37 288 $ 33 088

Миколаївська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Одеська обл. 3 1 $ 24 179 $ 4 300

Рівненська обл. 3 2 $ 26 750 $ 22 550

Сумська обл. 1 - $ 3 942 $ -

Харківська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 5 961 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 4 175 $ -

Черкаська обл. 3 - $ 25 005 $ -

Чернівецька обл. 2 - $ 13 280 $ -

Чернігівська обл. 3 1 $ 39 397 $ 13 977

Разом: 60 29 $ 666 099 $ 414 559
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Громадський моніторинг європейської та  
євроатлантичної інтеграції

Кількість проектів: 7
Сума $ 92 327
Частка у загальній сумі грантів 1,48 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Івано-Франківська обл. 1 - $ 8 000 $ -

м. Київ 2 2 $ 52 947 $ 52 947

Луганська обл. 1 - $ 7 960 $ -

Миколаївська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Харківська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 7 420 $ -

Разом: 7 2 $ 92 327 $ 52 947

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Український центр 

економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова” 

(01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46,  тел. (044) 201 11 91, 201 11 98).

Керівник проекту: Чалий Валерій Олексійович.

Зміст проекту: Розробка методології моніторингу виконання 

Плану дій Україна-ЄС на національному рівні силами експертів з 

неурядових аналітичних структур. Проведення моніторингу: збір 

документів та фактичної інформації, консультації з представниками 

органів державної влади, здійснення експертних оцінок згідно з 

розробленою методологією, проведення експертних обговорень, 

експертних та соціологічних опитувань, круглих столів, міжнародної 

конференції. Вивчення швейцарського досвіду успішної співпраці з 

ЄС у рамках сусідських відносин. Проект реалізовано у партнерстві 

з Швейцарською агенцією розвитку та співпраці.

Сума: $ 37 966 

Організація: Громадська організація “Центр міжнародної безпеки 

та стратегічних студій” (01040, м. Київ,                                  

вул. Стельмаха, 5, тел. (044) 235 05 07).

Керівник проекту: Гончаренко Олександр Миколайович.

Зміст проекту: Розробка методології та проведення моніторингу 

стану демократичного контролю у Чорноморсько-Каспійському 

регіоні, проведення конференції та громадських слухань з питань 

демократичного контролю та регіональної безпеки, публікація 

результатів проекту. Проект реалізовано у співпраці з Центром 

інформації та документації НАТО в Україні.

Сума: $ 14 981 

Організація: Громадська організація “Луганська обласна 

фундація “Регіон і Громада” (91000, м. Луганськ,    

вул. Ломоносова, буд. 73, оф. 507, тел. 8(0642) 33 11 74).

Керівник проекту: Датченко Наталія Анатоліївна.

Зміст проекту: Розробка методології моніторингу регіональної 

політики європейської та євроатлантичної інтеграції у 

Луганській області, створення моніторингового Комітету з 

представників регіональних громадських організацій, робочих 

груп за окремими секторами (тематичними напрямками 

моніторингу). Проведення підсумкового засідання Комітету та 

публікація звіту за підсумками роботи робочих груп.

Сума: $ 7 960 

Організація: Чернігівська міська молодіжна громадська 

організація “Поліський фонд міжнародних та регіональних 

досліджень” (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 68, оф. 916,  

тел. (0462) 66 11 27).

Керівник проекту: Максак Геннадій Анатолійович.

Зміст проекту: Здійснення коаліцією регіональних громадських 

організацій моніторингу (громадська експертиза рішень, 

ретроспективний аналіз, контент-аналіз ЗМІ, експертне 

опитування) дій органів державної влади в Чернігівській області 

щодо реалізації Державних програм та Планів дій у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Публікація збірки 

методичних та аналітичних матеріалів за підсумками проекту.

Сума: $ 7 420 
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Організація: Громадська організація “Агентство з розвитку 

приватної ініціативи” (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 

26, Бізнес-центр, 2-ий поверх, тел. (0342) 50 46 05).

Керівник проекту: Федорович Оксана Дмитрівна.

Зміст проекту: Розробка методики проведення громадського 

моніторингу за діяльністю органів державної влади в Івано-

Франківській області у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції. Створення Громадської ради з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції при обласній державній 

адміністрації. Здійснення моніторингу, розробка рекомендацій 

органам державної влади включно з проектом розширеного та 

адаптованого до місцевих умов плану регіональних заходів з 

виконання Державних програм.

Сума: $ 8 000 

Організація: Центр прав людини “Древо життя” (61103,   

м. Харків, вул. 23 Серпня, 55-Б, к. 41,    

тел. (057) 343-07-07, (066) 136-33-94).

Керівник проекту: Трацевич Тамара Іванівна.

Зміст проекту: Здійснення моніторингу виконання 

Харківською обласною державною адміністрацією Державних 

програм інформування громадськості з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції, видання посібника “Методологія 

моніторингу виконання Державних програм інформування 

громадськості з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції” та проведення семінару для голів громадських рад 

при головах районних та обласних державних адміністрацій.

Сума: $ 8 000 

Організація: Миколаївська міська громадська організація 

“Фонд розвитку міста Миколаєва” (54001, м. Миколаїв, а/с 54, 

тел. (0512) 47 38 79, 47 34 79).

Керівник проекту: Мечет Ігор Григорійович.

Зміст проекту: Розробка методики моніторингу громадськістю 

виконання органами державної влади у Миколаївській 

області політики європейської і євроатлантичної інтеграції 

України. Створення громадського комітету з питань реалізації 

політики європейської та євроатлантичної інтеграції України 

на регіональному рівні. Здійснення моніторингу і поширення 

результатів проекту.

Сума: $ 8 000 
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Розробка та запровадження і поширення тренінгових курсів 
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Кількість проектів: 5
Сума $ 61 897
Частка у загальній сумі грантів 0,99 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Вінницька обл. 1 - $ 14 832 $ -

Львівська обл. 3 3 $ 33 088 $ 33 088

Чернігівська обл. 1 1 $ 13 977 $ 13 977

Разом: 5 4 $ 61 897 $ 47 065

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Європейський діалог” 
(79019, м. Львів, а/с 2833, тел. (0322) 97 18 57, 97 17 94).
Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна.
Зміст проекту: Розробка та впровадження програми 
тижневого тренінгу з управління європейськими молодіжними 
проектами, проведення тренінгу для лідерів громадських 
організацій та молодіжних працівників з 8 регіонів України, 
розробка та видання пілотним накладом підручника з реалізації 
європейських молодіжних проектів. Проект реалізовано у 
партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.
Сума: $ 12 573 

Організація: Молодіжний центр “Форум” (21027, м. Вінниця,  
вул. Космонавтів 30, кім. 410, тел.(0432) 32 67 47).
Керівник проекту: Мельник Олександр Васильович.
Зміст проекту: Проведення тренінгів з поширення знань 
про діяльність Європейського Союзу для депутатів місцевих 
рад у 28 районах Вінницької області, розробка та видання 
методичних матеріалів щодо участі депутатів місцевих рад у 
євроінтеграційних процесах і адаптованої методики рольових 
ігор з європейської інтеграції для депутатів місцевих рад. Проект 
реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.
Сума: $ 14 832 

Організація: Сіверський інститут регіональних досліджень 
(14000, м. Чернігів, Проспект миру, 43, ЦППК, тел.(0462) 67 60 52).
Керівник проекту: Семиног Людмила Анатоліївна.
Зміст проекту: Розробка тренінгового курсу з адаптації соціальної 
політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС. 
Проведення тренінгів у Чернігові, Черкасах і Миколаєві для голів 
територіальних громад відповідних областей (групи по 25 осіб), 
а також тренінгу у Києві для 28 державних службовців районних 
управлінь праці та соціального захисту населення Київської 
міської державної адміністрації. Видання апробованих методичних 

матеріалів тренінгового курсу. Проект реалізовано у партнерстві з 
Фундацією ім. Стефана Баторія.
Сума: $ 13 977 

Організація: Регіональний благодійний фонд “Резонанс” (79019,   
м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 95/14,  тел. (032) 233 57 12, 297 19 32).
Керівник проекту: Грабовська Олена Романівна.
Зміст проекту: Розробка програми та матеріалів тренінгу для 
державних службовців системи освіти (методистів та інспекторів 
районних відділів освіти) з основ ЄС і освітніх програм ЄС. 
Проведення тренінгів у Львівській, Чернігівській, Харківській, 
Одеській, Луганській областях. Продуктом проекту є збірка 
методичних матеріалів (у т.ч. на компакт-диску). Проект реалізовано 
у партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.
Сума: $ 14 575 

Організація: Львівська міська громадська організація “Центр 
Інформаційного Консалтингу” (79058, м. Львів,                                       
 пр. Чорновола, 57/703, тел. (032) 242 13 76).
Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович.
Зміст проекту: Розробка дистанційного тренінгового курсу 
“Європеєзнавство для органів самоврядування”. Курс доступний 
в режимі он-лайн та на компакт-диску і складається з трьох 
частин: загальної, спеціалізованої (регіональна політика, місцеве 
самоврядування в Європі, програми та грантові можливості ЄС 
для місцевого самоврядування) та прикладної (європейський 
досвід органів місцевого самоврядування у сферах екології, 
енергозбереження та комунального господарства). Курс 
розроблений на основі польського досвіду Європейського інституту 
(м.Лодзь) у співпраці з програмою “Схід-Схід: партнерство без 
кордонів”. Для поширення курсу серед цільової аудиторії у регіонах 
підготовлені консультанти-промоутери у Львівській, Миколаївській, 
Полтавській, Чернігівській областях. Проект реалізовано у 
партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.
Сума: $ 5 940 
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Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції через 
співпрацю громадських організацій

Кількість проектів: 8
Сума $ 73 573
Частка у загальній сумі грантів 1,18 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Донецька обл. 1 - $ 8 500 $ -

м. Київ 2 2 $ 15 830 $ 15 830

Луганська обл. 1 - $ 9 934 $ -

Одеська обл. 2 - $ 19 879 $ -

Черкаська обл. 2 - $ 19 430 $ -

Разом: 8 2 $ 73 573 $ 15 830

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Коаліція молодіжних громадських організацій 

Черкаської області “Молода Черкащина” (18000, м. Черкаси,                

вул. Хрещатик, 187, к. 11, тел. (0472) 38 38 78, 76 04 07).

Керівник проекту: Феофілова Вікторія Віталіївна.

Зміст проекту: Проведення 7-денного інформаційно-

просвітницького автопробігу “Євроатлантичний тур 

Наддніпрянщиною” у трьох областях Центральної України 

(Черкаській, Кіровоградській, Полтавській), що включає роз’яснення 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції мешканцям 

21 населеного пункту на маршруті автопробігу, поширення 

інформаційних матеріалів та проведення прес-конференцій. Проект 

реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.

Сума: $ 10 000 

Організація: Одеська міська громадська організація “Лицем до 

лиця” (65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел. (048) 738 68 30).

Керівник проекту: Кучер Олександр Валерійович.

Зміст проекту: Підвищення обізнаності мешканців Одеси щодо 

європейської інтеграції шляхом проведення соціологічного 

опитування стосовно їх ставлення до ЄС і НАТО; організація 

фокус-групи для розробки інформаційної стратегії; створення 

і розповсюдження буклетів з питань євроінтеграції; створення 

електронного форуму з питань євроінтеграції, організація 

конкурсу графіті „Одеса йде в Європу” і тематичної квест-гри 

серед молоді; проведення тренінгів для керівників органів 

самоорганізації населення щодо європейської практики 

залучення населення до вирішення місцевих питань. Проект 

реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.

Сума: $ 9 984 

Організація: Черкаський обласний комітет солдатських 

матерів (18000, м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, кімн. 04,              

тел. (0472) 35 05 17, 45 38 91).

Керівник проекту: Касьян Світлана Сергіївна.

Зміст проекту: Підвищення обізнаності щодо європейської 

та євроатлантичної інтеграції серед військовослужбовців 

Черкаської і Київської областей шляхом проведення наступних 

заходів: опитування з метою встановлення рівня обізнаності 

з євроінтеграційною тематикою, публікації книги-посібника 

для військових щодо конкретних аспектів європейської та 

євроатлантичної інтеграції, проведення ряду семінарів та 

практичних тренінгів у 8 гарнізонах Черкаської і Київської 

областей, а також моніторингових візитів на завершальному 

етапі для оцінки результативності проведених заходів. Проект 

реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.

Сума: $ 9 430 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр (83003,  

м. Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31, тел. (062) 385 98 39).

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна.

Зміст проекту: Інформування громадськості щодо 

можливостей участі в європейських молодіжних програмах та 
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проектах: створення інформаційних матеріалів; проведення 

серії презентацій європейських програм і проектів для молоді 

в учбових закладах регіону – по 10 в Донецькій і Луганській 

області, а також 4 презентацій для широкої громадськості під 

час масових публічних заходів; проведення трьох одноденних 

тренінгів для молодіжних лідерів щодо розробки та управління 

проектами, які фінансуються ЄС; підтримка постійно 

діючого консультаційного центру для надання консультацій 

стосовно написання проектів і пошуку партнерів в ЄС. Проект 

реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.

Сума: $ 8 500 

Організація: Громадська організація “Одеське товариство 

пенсіонерів” (65011, м. Одеса, вул. Базарна, 29,   

тел. (048) 724 18 17, 49 63 93).

Керівник проекту: Кабачек Ядвіга Петрівна.

Зміст проекту: Підвищення обізнаності щодо європейської 

інтеграції серед літніх людей: підготовка активістів громадських 

організацій для поширення інформації в рамках проекту, 

проведення дебатів щодо європейської та євроатлантичної 

інтеграції за участю представників місцевої влади, політиків, 

науковців і журналістів; випуск 5 тематичних бюлетенів, 

виготовлення 5 телепередач (у формі дискусій) і 6 радіопередач 

(в рамках програми для пенсіонерів обласного державного 

радіо) з окремих питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, а також їхнє обговорення серед членів громадських 

організацій ветеранів та людей похилого віку. Проект 

реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.

Сума: $ 9 895 

Організація: Луганська обласна філія української студентської 

спілки “Студентське Братство Луганської області “СБ” (91040,  

м. Луганськ, кв 50 років Жовтня, 22/40, тел. (050) 275 28 08).

Керівник проекту: Качанюк Юрій Васильович.

Зміст проекту: Проведення інформаційної кампанії з 

євроінтеграційних питань серед жителів Луганської області 

в рамках діяльності „Східноукраїнського Євро-Центру”: 

створення „гарячої лінії” з питань євроінтеграції; розробка 

інформаційно-просвітницьких пакетів і їхня розсилка 6 000 

сім’ям чисельністю понад 5 осіб в Луганську, Сєвєродонецьку і 

Стаханові; проведення ряду конкурсів з європейської тематики 

і фестивалю “Я — Луганчанин, я — Європеєць!”, організація 

масової акції „Дебати на майдані: Європа — за і проти” та 

проведення громадських слухань на тему „Майбутнє Луганська 

в Європі”. Проект реалізовано у партнерстві з Фундацією   

ім. Стефана Баторія.

Сума: $ 9 934 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21,           

тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна.

Зміст проекту: Систематизація та поширення компетентної 

інформації про особливості та процедури надання віз 

громадянам України консульськими установами країн ЄС з 

метою усунення негативних елементів візового процесу та 

поширення позитивної практики в діяльності консульств згідно 

з фундаментальними правами людини.

Сума: $ 7 630 

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

“Україна-ХХІ” (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 51, кв. 14, 

тел. (044) 270 40 01).

Керівник проекту: Богуслав Марія Володимирівна.

Зміст проекту: Проведення в Україні першого тижня 

загальноєвропейської кампанії “Всі різні — всі рівні”, що є 

основним заходом Ради Європи у сфері молодіжної політики. 

Підготовка та проведення фотовиставки, прес-конференції, 

прес-клубів в регіонах, круглих столів, дебатів для молоді, 

флеш-акцій. Популяризація серед української молоді 

європейських цінностей прав людини, верховенства права, 

толерантності, активної громадянської участі.

Сума: $ 8 200 
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Створення та підтримка діяльності центрів європейської 
інформації на базі обласних універсальних наукових 
бібліотек (ОУНБ)

Кількість проектів: 15
Сума $ 91 543
Частка у загальній сумі грантів 1,47 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Вінницька обл. 1 - $ 4 200 $ -

Волинська обл. 1 - $ 3 998 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 4 145 $ -

Донецька обл. 1 - $ 4 150 $ -

Житомирська обл. 1 - $ 5 994 $ -

Івано-Франківська обл. 1 - $ 6 000 $ -

м. Київ 1 1 $ 23 023 $ 23 023

Кіровоградська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Львівська обл. 1 - $ 4 200 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 4 200 $ -

Сумська обл. 1 - $ 3 942 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 5 961 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 4 175 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 5 575 $ -

Чернівецька обл. 1 - $ 5 980 $ -

Разом: 15 1 $ 91 543 $ 23 023

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Кіровоградська обласна інформаційна служба 

з актуальних питань жіноцтва (25006, м. Кіровоград,   

вул. К. Маркса, 24, тел. (0522) 22 65 79).

Керівник проекту: Козлова Валентина Афанасіївна.

Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 

європейської інформації на базі Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського.

Сума: $ 6 000 

Організація: Громадська організація “Житомирська асоціація 

науковців та бізнес-консультантів” (10025, м. Житомир,  

пров. Шкільний, 7, оф.124, тел. (0412) 39 58 75 (*124)).

Керівник проекту: Котвіцька Ольга Вікторівна.

Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 

європейської інформації на базі Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім.Н.К. Крупської.

Сума: $ 5 994 

Організація: Товариство “Український Народний Дім в Чернівцях” 

(58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2,  тел. (0372) 52 80 59).

Керівник проекту: Старик Володимир Петрович.

Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 

європейської інформації на базі Чернівецької обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. В.Івасюка.

Сума: $ 5 980 
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Організація: Черкаська обласна громадська організація 

“Черкаський прес-клуб” (18002, м. Черкаси, вул. Фрунзе, 29,   

оф. 902, тел. (0472) 45 20 61).

Керівник проекту: Дуброва Юрій Петрович.

Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності 

Центру європейської інформації на базі Черкаської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка.

Сума: $ 5 575 

Організація: Інформаційний центр підтримки малого та 

середнього бізнесу та інновацій, м. Херсон (73032, м.Херсон, 

вул.Дніпропетровська, 2, тел.(0552) 22 64 48).

Керівник проекту: Жіляєва Оксана Василівна.

Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 

європейської інформації на базі Херсонської обласної 

універсальної бібліотеки ім. О. Гончара.

Сума: $ 5 961 

Організація: Громадський центр “Ділові ініціативи” (76000,  

м. Івано-Франківськ, вул. Дністерська, 26, 2-й пов.,                     

тел. (0342) 22 57 36, 77 65 45).

Керівник проекту: Васильчук Любов Василівна.

Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності Центру 

європейської інформації на базі Івано-Франківської обласної 

універсальної бібліотеки ім. І. Франка.

Сума: $ 6 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Солоненко Ірина Іванівна.

Зміст проекту: Підтримка діяльності і розвиток Консорціуму 

Центрів європейської інформації, включаючи проведення 

щорічної конференції Консорціуму, а також конференції-

презентації Консорціуму із запрошенням представників 

влади, дипломатичного корпусу з країн ЄС, міжнародних 

європейських організацій для інформування про діяльність 

Центрів європейської інформації та пошуку нових партнерів. 

Моніторингова та консультаційна діяльність Європейської 

програми МФВ.

Сума: $ 23 023 

Організація: Асоціація “Поділля Перший” (29000,   

м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, оф. 601, тел. (0382) 76 34 34).

Керівник проекту: Третяк Вячеслав Анатолійович.

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центру європейської 

інформації на базі Хмельницької обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. М. Островського.

Сума: $ 4 175 

Організація: Громадська організація “Центр сучасних освітніх 

технологій” (33000, м. Рівне, пр. Миру, 8, тел. (0362) 22 67 11).

Керівник проекту: Левченко Євген Маркович.

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центру європейської 

інформації на базі Рівненської державної обласної бібліотеки.

Сума: $ 4 200 

Організація: Сумська міська громадська організація “Мережа 

Інтернет-освіти” (40030, м. Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10, 

Обласна наукова бібліотека, 3-й поверх,Сумська міська громадська 

організація “Мережа Інтернет-освіти”, тел. (0542) 34 04 88).

Керівник проекту: Десятова Анна Олександрівна.

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центру європейської 

інформації на базі Сумської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Н.К.Крупської.

Сума: $ 3 942 

Організація: Центр громадських молодіжних організацій 

Волині “Наша справа” (43000, Волинська обл., м. Луцьк,  

вул. Шопена, 11, тел .(0332) 78 01 16).

Керівник проекту: Басюк Ліна Василівна.

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центру європейської 

інформації на базі Волинської державної обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки.

Сума: $ 3 998 

Організація: Львівська міська громадська організація “Центр 

Інформаційного Консалтингу” (79058, м. Львів,    

пр. Чорновола, 57/703, тел. (032) 242 13 76).

Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович.

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центру європейської 

інформації на базі Львівської обласної універсальної наукової 

бібліотеки.

Сума: $ 4 200 

Організація: Дніпропетровська обласна громадська організація 

“Товариство інтелектуальної власності” (49000,    

м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48,   

тел. (056) 785-1829, 267-1650).

Керівник проекту: Біленогова Людмила Олександрівна.

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центру європейської 

інформації на базі Дніпропетровської обласної універсальної 

наукової бібліотеки.

Сума: $ 4 145 

Організація: Донецьке обласне відділення Української 

бібліотечної асоціації (83055, м. Донецьк, вул.Артема, 84,  

тел. (062) 335 01 79).

Керівник проекту: Новакова Людмила Опанасівна.

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центру європейської 

інформації на базі Донецької обласної універсальної бібліотеки 

ім. Н.К. Крупської.

Сума: $ 4 150 

Організація: Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. К.А. Тімірязєва (21100, м. Вінниця,   

вул. Соборна, 73, тел. (0432) 35 1685).

Керівник проекту: Бондар Оксана Петрівна.

Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центру європейської 

інформації на базі Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва.

Сума: $ 4 200
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Створення телевізійних і радіопрограм з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції

Кількість проектів: 6
Сума $ 111 750
Частка у загальній сумі грантів 1,79 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
АР Крим 1 - $ 15 000 $ -

Донецька обл. 1 - $ 16 000 $ -

м. Київ 1 1 $ 37 450 $ 37 450

Рівненська обл. 1 1 $ 18 000 $ 18 000

Чернівецька обл. 1 - $ 7 300 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 18 000 $ -

Разом: 6 2 $ 111 750 $ 55 450

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Фундація імені князів-благодійників Острозьких 

(33027, м .Рівне, вул. Пухова, 85).

Керівник проекту: Краплич Оксана Василівна.

Зміст проекту: Виробництво та трансляція в ефірі ТРК «Рівне 1» та 

7 інших регіональних ТРК – партнерів проекту 10 телепрограм та 

теледайджесту на тему європейської інтеграції України.

Сума: $ 18 000 

Організація: Громадська організація “Чернігівський медіа-клуб” 

(250030, м.Чернігів, Одинцова, 2, кв.64, тел.(04622) 37370).

Керівник проекту: Мельник Ірина Григорівна.

Зміст проекту: Створення та трансляція на Чернігівському 

обласному телебаченні 12-ти щомісячних 30-хвилинних передач 

(телевізійного дискусійного клубу) на теми європейської та 

євроатлантичної інтеграції.

Сума: $ 18 000 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Телерадіокомпанія “Станція” (58029, м. Чернівці,                                   

пр. Незалежності, 111, 8 поверх, тел. (0372) 51 54 46).

Керівник проекту: Сандул Олена Володимирівна.

Зміст проекту: Трансляція циклу з 36 щотижневих 30-ти хвилинних 

радіопередач на радіохвилі “Станція” 103,2 FM у м. Чернівці. Кожна 

передача — це дискусія у прямому ефірі на теми європейської 

та євроатлантичної інтеграції експерта проекту С. Гакмана з 

гостями — представниками органів місцевого самоврядування, 

науки, культури, малого та середнього бізнесу.

Сума: $ 7 300 

Організація: Центр політологічних досліджень (83055, м. Донецьк, 

вул. Університетська, 24, корп. 2, кв. 48, тел. (0622) 92 40 97).

Керівник проекту: Штукарін Сергій Ігоревич.

Зміст проекту: Створення серії програм під загальною назвою 

“Єврореаліст” на донецькому телебаченні та радіо з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Порівняння показників 

поінформованості населення Донецької області про європейську/

євроатлантичну інтеграцію на початку та наприкінці реалізації 

проекту.

Сума: $ 16 000 

Організація: Громадська організація “Розмай” (01023, м. Київ,          

вул. Л. Первомайського, 9а, тел. (044) 234 84 02, 220 91 22).

Керівник проекту: Кастеллі Вадим Гелійович.

Зміст проекту: Підготовка та випуск у ефір телекомпанії “1+1” та 

радіокомпанії “Ера” десяти 30-ти хвилинних серій телесеріалу та 

15-хвилинних серій радіосеріалу “НАТО: свій чи чужий”. Проект 

реалізовано у співпраці з Міністерством закордонних справ України.

Сума: $ 37 450 

Організація: ТОВ “Чорноморська телерадіокомпанія” (95038,        

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Радіо, 4, тел. (0652) 51 56 98).

Керівник проекту: Андронакі Наталя Володимирівна.

Зміст проекту: Створення та трансляція в ефірі кримської ТРК 

“Чорноморська” 8 телепрограм у форматі теледебатів (ток-шоу) 

за участю експертів на теми європейської та євроатлантичної 

інтеграції.

Сума: $ 15 000 
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Розвиток європейських студій у навчальних закладах

Кількість проектів: 6
Сума $ 57 361
Частка у загальній сумі грантів 0,92 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного 

співробітництва” (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42,                

тел. 044) 238 68 43).

Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.

Зміст проекту: Апробація німецької методики рольових ігр з 

європейської інтеграції “Формування майбутнього Європи” у 

регіонах України (за використання підготовленої групи тренерів, 

методичних матеріалів та сайту, що створені в рамках попереднього 

етапу проекту): проведення 15 рольових ігор у регіонах та тренінгу 

для оцінки досвіду та подальшого підвищення кваліфікації 

підготовлених тренерів. Проект був реалізований у співпраці з 

Фондом Конрада Аденауера.

Сума: $ 14 553 

Організація: Громадська організація “Асоціація керівників шкіл      

м. Києва” (03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32, тел. (044) 456 08 14).

Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна.

Зміст проекту: Проведення Всеукраїнського форуму 

старшокласників для апробування адаптованої до потреб школярів 

методики рольової гри “Формування майбутнього Європи”.

Сума: $ 6 420 

Організація: Громадська організація “Інформаційно-дослідницький 

центр "Глобал" (65058, м.Одеса, Французький бульвар, 24/26, каб. 70, 

тел.(0482) 68 72 84).

Керівник проекту: Кузьмін Денис Валерійович.

Зміст проекту: Проведення в Одесі конференції для молодих 

науковців “Безпека у Середземноморсько-Чорноморсько-

Каспійському регіоні: чинники ЕС та НАТО”. Проект реалізовано у 

співпраці з Центром інформації та документації НАТО в Україні.

Сума: $ 4 300 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Асоціація 

керівників шкіл України (АКШУ)” (01135, м.Київ, просп. Перемоги, 

7-а, тел. (044) 236-4225).

Керівник проекту: Онаць Олена Миколаївна.

Зміст проекту: Проведення семінарів та тренінгів для вчителів 

середніх шкіл в регіонах України, у Києві, Варшаві, проведення 

літньої школи та конкурсу “Безпечна Україна. Безпечна Європа. 

Безпечний світ”. Продуктом проекту є освітній пакет для середніх 

шкіл “Євроатлантична інтеграція України”, який може викладатися 

або як окремий факультатив, або як частина курсу “Європейські 

студії”. Проект реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана 

Баторія.

Сума: $ 15 000 

Організація: Центр громадських молодіжних організацій Волині 

“Наша справа” (43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 11,  

тел. (0332) 78 01 16).

Керівник проекту: Басюк Ліна Василівна.

Зміст проекту: Підвищення поінформованості щодо ЄС молоді 

південно-східного регіону шляхом проведення заходів, спрямованих 

на створення і підтримку мережі шкільних євроклубів в 

Дніпропетровську і Бердянську: проведення 4-денного семінару для 

вчителів-координаторів євроклубів з використанням досвіду Волині 

та Польщі, забезпечення методологічного супроводу створення та 

діяльності євроклубів, створення координаційних центрів шкільних 

євроклубів при організаціях-партнерах проекту в Дніпропетровську 

та Бердянську, пошук іноземних партнерів для євроклубів, видання 

і розповсюдження буклету “Дізнайтесь більше про Європу та ЄС 

в шкільному євроклубі” та навчально-методичного посібника “Як 

відкрити шкільний євроклуб”. Проект реалізовано у партнерстві з 

Фундацією ім. Стефана Баторія.

Сума: $ 7 424 

Організація: Громадська організація “Асоціація керівників шкіл         

м. Києва” (03113, м.Київ, вул. Лагерна, 30-32, тел. (044) 456 08 14).

Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна.

Зміст проекту: Адаптація до українських умов польських освітніх 

програм з євроатлантичної тематики, включаючи розробку на їхній 

основі імітаційної гри з питань євроатлантичної інтеграції України, 

а також застосування цієї гри в рамках Всеукраїнської конференції 

старшокласників „Шляхи євроатлантичної інтеграції України: 

погляд молодих” за участю команд з 20 шкіл з різних регіонів 

України (загалом 100 учасників, відібраних за конкурсом учнівських 

досліджень). Методологічна підтримка організації і популяризації 

ігор з євроатлантичної тематики: проведення тренінгу для 

вчителів, поширення навчального посібника та матеріалів. Проект 

реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана Баторія.

Сума: $ 9 664 
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 13
Сума $ 177 648
Частка у загальній сумі грантів 2,85 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Центр близькосхідних досліджень (01061, м. Київ, 

Грушевського, 4, к. 210, тел.(044) 279 07 72).

Керівник проекту: Яворська Галина Михайлівна.

Зміст проекту: Створення постійно діючого Інтернет-

майданчику “Майдан – Європейський клуб” на сайті “Майдан” 

http://maidan.org.ua/ для обговорення тем, пов’язаних з 

європейською інтеграцією, розміщення інтерв’ю і проведення 

Інтернет-конференцій з українськими та європейськими 

експертами, журналістами, політиками, представниками 

владних інституцій та громадськості.

Сума: $ 14 662 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного 

співробітництва” (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42,  

тел. (044) 238 68 43).

Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович.

Зміст проекту: Робоча зустріч представників українських 

громадських організацій з організаторами Євро-Українського клубу 

в Європейському парламенті з метою розробки програми залучення 

українських громадських організацій до діяльності клубу.

Сума: $ 1 120 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Солоненко Ірина Іванівна.

Зміст проекту: Проведення Першого всеукраїнського форуму 

проєвропейських громадських організацій 17–19 травня 2006 р.. 

В рамках форуму відбулись робочі засідання з обміну досвідом 

між громадськими організаціями з різних регіонів України у 

реалізації проектів у сфері європейської та євроатлантичної 

інтеграції; міні-круглі столи з питань відносин між Україною та 

ЄС, Україною та НАТО, Україною та Радою Європи за участю 

представників органів влади, українських та зарубіжних 

експертів; офіційна частина, на якій було представлено 

декларацію учасників форуму і проголошено про створення 

Мережі проєвропейських організацій України. Учасниками 

форуму стали більше 150 осіб — представників більш ніж 60-ти 

українських громадських організацій, а також органів державної 

влади, міжнародної дипломатичної та донорської спільноти, 

освітніх та культурних установ, ЗМІ, закордонні експерти. 

Співорганізаторами форуму виступили Український центр 

економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова, Центр 

миру, конверсії та зовнішньої політики України, Громадська 

коаліція “Донбас Європейський”, громадська організація 

“Європейський діалог” (м. Львів).

Сума: $ 41 936 

Організація: Громадська організація “Інформаційно-

аналітичний центр “Громадський простір” (02140, м. Київ,       

вул. Гмирі,3, кв.140, тел. (044) 572 93 37).

Керівник проекту: Шамрай Павло Костянтинович.

Зміст проекту: Створення та підтримка діяльності інтернет-

порталу проєвропейського громадянського суспільства України 

http://eu.prostir.ua. Портал є інтерактивним віртуальним 

майданчиком для спілкування представників української 

проєвропейської громадськості і, водночас, ресурсним 

центром для широкого поширення інформації з усіх аспектів 

європейської інтеграції України.

Сума: $ 17 310 

Організація: Громадська організація “Севастопольський 

Форум” (01010, м.Київ, вул. Суворова, 19, кв. 63,                       

тел. (044) 256 32 46).

Керівник проекту: Лупацій Володимир Стефанович.

Зміст проекту: Проведення дискусії експертів (публікації 

статей) на сайті „Діалог-UA” http://dialogs.org.ua/, підготовка та 

розповсюдження збірника аналітичних матеріалів „Південний 

вектор євроінтеграційної стратегії України”, присвячених 

перспективам причорноморських регіонів України у процесі 

європейської інтеграції; проведення міжрегіонального круглого 

столу в Києві та форуму у Севастополі із залученням експертів, 

управлінців та громадських діячів Криму та причорноморських 

областей, а також випуск однієї передачі - дискусії щодо 

південного вектора євроінтеграційної стратегії на радіо “Ера”. 

Проект реалізовано у партнерстві з Фундацією ім. Стефана 

Баторія.

Сума: $ 10 000 

Організація: Коктебельський республіканський еколого-

історично-культурний заповідник “Кіммерія М.О. Волошина” 

(98186, АР Крим, м. Феодосія, вул. В. Коробкова, 13,  

тел. (06562) 2 17 60, 3 65 06).

Керівник проекту: Полєтавкін Борис Петрович.
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Зміст проекту: Проведення у Криму 4-денної Міжнародної 

конференції "Гуманітарні аспекти євроінтеграції" за участю 

провідних українських та іноземних вчених та діячів культури, 

представників кримських громадських організацій, національних 

громад, освітніх закладів, засобів масової інформації, органів 

влади АР Крим. Публікація та розповсюдження збірки доповідей 

та виступів учасників конференції.

Сума: $ 14 765 

Організація: Молодіжна громадська організація “Молодіжний 

гуманітарний центр” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, 

кімн. 104, тел. (044) 540 44 21).

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир Анатолійович.

Зміст проекту: Видання друком чотиримовного українсько-

англо-німецько-французького словника термінології 

Європейського Союзу. У друкованому вигляді словник 

доповнений індексом імен основних дійових осіб нинішнього 

ЄС та його історії.

Сума: $ 5 700 

Організація: МБО “Інститут Критики” (01001, м. Київ, а/с 255, 

тел. (044) 270 54 00).

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович.

Зміст проекту: Проведення у Києві 3-денної міжнародної 

конференції пам’яті Єжи Гедройця на тему “Європа, минуле й 

майбутнє: візії та ревізії” з метою обговорення та аналізу нового 

формату Європи ХХІ століття та місця у ній України. Проект 

реалізовано у співпраці з посольством Республіки Польща в 

Україні під почесним патронатом Президентів України і Польщі.

Сума: $ 25 653 

Організація: Рівненський інститут слов’янознавства 

Київського Славіністичного Університету (33028, м. Рівне,  

вул. П. Могили, 28, тел. (0362) 63 14 05).

Керівник проекту: Шинкарук Антон Любомирович.

Зміст проекту: Видання щотижневого електронного 

“Українського наукового Вісника з міжнародних відносин та 

європейських студій” з метою інформування зацікавленої 

української аудиторії про можливості освіти, академічних 

обмінів та наукової співпраці у Європі в галузі міжнародних 

відносин і європейських студій.

Сума: $ 4 550 

Організація: Благодійний фонд “Демократичні ініціативи” 

(01001, м. Київ, а/с В-271, тел. (044) 235 80 23).

Керівник проекту: Кучерів Ілько Ількович.

Зміст проекту: Участь українського експерта у секції 

“Верховенство права” в рамках конференції “Шлях України 

до зрілої національної державності” (17–18 жовтня 2006 р., 

Вашингтон,США). Поширення інформації про напрацювання 

конференції в Україні.

Сума: $ 2 518 

Організація: Міжнародна молодіжна громадська організація 

“Європейський молодіжний парламент-Україна” (01001, м. Київ, 

а/с 493, тел. (044) 513 23 38).

Керівник проекту: Андрусяк Оксана Ігорівна.

Зміст проекту: Проведення 53-ї сесії Європейського 

молодіжного парламенту в Києві, 12–21 жовтня 2006 р.  

Учасниками стали близько 300 молодих людей віком 

16–22 років з 30 країн Європи. Вперше за 18 років існування 

Європейського молодіжного парламенту сесію приймала країна, 

яка не є ані членом, ані кандидатом на членство у ЄС.

Сума: $ 5 739 

Організація: Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива” 

(01021, м. Київ, вул. Шовковична, 12, кв. 206,                                

тел. (044) 255 75 41, 255 74 83).

Керівник проекту: Головаха Євген Іванович.

Зміст проекту: Проведення в Україні загальнонаціонального 

соціологічного опитування в рамках загальноєвропейського 

моніторингового порівняльного соціологічного дослідження 

European Social Survey. Польовий етап опитування в Україні 

здійснено Центром соціальних експертиз Інституту соціології 

НАНУ. Дані, отримані внаслідок реалізації проекту, є 

корисними для аналізу соціально-політичних процесів в Україні 

в контексті європейського розвитку і є у вільному доступі в 

Інтернеті (http://ess.nsd.uib.no).

Сума: $ 23 880 

Організація: Громадська організація “Центр європейських та 

трансатлантичних студій” (03124, м. Київ, б-р І. Лепсе, 8,  

тел. 8(044) 454 11 56).

Керівник проекту: Коломієць Олексій Володимирович.

Зміст проекту: Організація міжнародної науково-

практичної конференції "Європейський Союз – пріоритети 

інноваційного розвитку. Українське позиціювання", видання 

збірника “Програми та інструменти інноваційного розвитку 

Європейського Союзу. Українські проекції”. Популяризація 

ідеї інноваційного розвитку України через її приєднання до 

європейських програм Eurostars, COST, Рамкової програми ЄС 

з конкуренції та інновацій, і розширення участі у 7-й Рамковій 

науковій програмі ЄС та програмі EUREKA.

Сума: $ 9 815 
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Кількість проектів: 71

Сума $ 1 025 220
Частка у загальній сумі грантів 16,45 %

Мета діяльності програми у 2006 році — підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на захист прав людини і 

її основних свобод, на демократизацію судочинства, гуманізацію пенітенціарної системи. Програма складається з двох компонентів 

“Права людини і судова реформа” та “Сприяння реформуванню кримінального судочинства та пенітенціарної системи в Україні”.

Пріоритети програми у 2006 році: 

 Дотримання прав людини, підготовка та поширення звітів правозахисних організацій про стан дотримання прав людини в 

Україні. Громадська експертиза законодавчих ініціатив, які стосуються прав людини; спільні обговорення законопроектів 

за участі законодавців, представників виконавчої влади та громадськості. Підвищення інформованості громадськості про 

права людини та основні свободи і механізми їх захисту; протидія корупції в судах та на рівні державної влади, органів 

місцевого самоврядування шляхом підвищення прозорості дій органів влади. 

 Сприяння гармонізації законодавства України з правовими нормами Європейського Союзу.

 Сприяння судовій реформі, проведення перенавчань (тренінгів) з суддями, прокурорами та адвокатами з питань застосування 

Європейської конвенції з прав людини.

 Формування нормативної та організаційно-методичної бази для впровадження на загальнодержавному рівні діяльності "юридичних 

клінік", аналіз якості послуг, які вони надають, та імплементація "юридичних клінік" у загальну правозахисну діяльність. 

 Розвиток законодавства щодо забезпечення права громадян на правову допомогу.

 Створення ефективної системи безоплатної правової допомоги незахищеним верствам населення та захист прав затриманих осіб.

 Сприяння заходам щодо заборони дискримінації, запобігання ксенофобії та антисемітизму.

 Гуманізація судової практики: впровадження в українське судочинство ювенальної юстиції, примирення та пробації.

 Здійснення громадського контролю над прокуратурою та правоохоронними органами, установами Державного департаменту 

з питань виконання покарань.

Конкурси 2006 року:

За напрямом: “Захист прав людини та основних свобод”: 

 Конкурс "Зменшення кількості досудових затримань та захист прав затриманих" спрямований на підтримку громадських 

ініціатив щодо забезпечення захисту прав затриманих, надання їм правової допомоги та раціоналізацію застосування судами 

запобіжних заходів.

 Конкурс "Імплементація діяльності юридичних клінік у сфери правового захисту громадян та процеси вдосконалення 
практичної юридичної освіти ВНЗ" спрямований на підтримку та розвиток мережі юридичних клінік України та інтеграцію 

їхньої діяльності як у навчально-практичний процес при підготовці юридичних кадрів вищими навчальними закладами 

України, так і у систему безоплатної правової допомоги.

 Конкурс "Захист прав осіб з вадами психічного розвитку", в межах якого підтримано громадські ініціативи, спрямовані на 

захист і забезпечення прав та законних інтересів осіб, що мають психічні розлади.

 Конкурс "Підтримка Інтернет-порталів з питань захисту прав людини" спрямований на підтримку громадських ініціатив 

по забезпеченню вільного доступу громадськості до систематизованої інформації про права людини в Україні.
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За напрямом: “Сприяння реформуванню системи правосуддя в Україні”: 
 Конкурс "Сприяння впровадженню європейських стандартів у галузі прав людини в українську судову практику", в 

рамках якого підтримано проекти, що сприятимуть становленню незалежності судової влади, практичному застосуванню 

суддями в Україні міжнародних норм з прав людини, наближенню української судової практики до європейських стандартів 

та запровадженню європейських принципів судочинства.

 Конкурс "Гуманізація кримінального судочинства", в межах якого підтримано ініціативи громадських організацій, що 

спрямовані на демократизацію кримінального судочинства.

 Конкурс "Участь недержавних організацій у гуманізації кримінально-виконавчої системи України", в межах якого 

підтримано громадські ініціативи, спрямовані на підтримку процесу реформування пенітенціарної системи в Україні, її 

гуманізації, узгодженості з міжнародними стандартами в галузі прав людини.

 Тендер "Моніторинг доступності судових рішень в Україні" спрямований на підтримку ініціатив недержавних організацій 

по забезпеченню громадського контролю за впровадженням механізмів, що гарантують вільний доступ до судової 

практики.

 Тендер "Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції", в рамках якого підтримано ініціативи 

недержавних організацій по проведенню всеукраїнської громадської кампанії, спрямованої на судовий захист прав людини 

від дій та бездіяльності органів державної влади, посадових та службових осіб.

 Тендер "Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади", в рамках якого підтримано ініціативи 

недержавних організацій по проведенню всеукраїнської громадської кампанії, спрямованої на впровадження й забезпечення 

більшої відкритості у діяльності органів влади, службових та посадових осіб.

Важливі ініціативи та підтримані проекти: 
 У 2006 році подальшого розвитку набули ініціативи з формування широкої загальноукраїнської мережі правозахисних 

організацій України. Відбувся щорічний форум правозахисних організацій, де вже вдруге був представлений спільний річний 

звіт недержавних організацій про дотримання прав людини в Україні. Кількість питань, що знайшли своє відображення, а 

так само кількість залучених організацій зросли. Заходи по організації Форуму та підготовці річного звіту здійснювалися 

Всеукраїнською Асоціацією громадських організацій "Українська Гельсінська Спілка з прав людини" за підтримки МФВ та 

Програми демократичних грантів Посольства США.

 Важливим джерелом інформації під час підготовки річного звіту стали матеріали громадської кампанії щодо моніторингу 

реалізації права на доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні органів державної влади. Сотні інформаційних 

запитів з питань, що стосуються реалізації прав людини, їх захисту, були спрямовані до органів державної влади на 

центральному та місцевому рівнях. У випадках, коли відповіді були отримані, надана інформація використовувалася для 

підготовки річного звіту правозахисних організацій. Дії та бездіяльність щодо відмови у наданні або ненаданні інформації 

оскаржувалися до суду. (Цей проект був реалізований ГРО "Всесвіт"). На жаль, проведена діяльність засвідчила відсутність в 

Україні усталеної практики розгляду судами інформаційних спорів з питань доступу до інформації, що становить суспільний 

інтерес і знаходиться у розпорядженні органів державної влади. 

 Одним із прикладів успішної кампанії щодо доступу до інформації є судове рішення, поставлене Чугуївським районним 

місцевим судом (Харківська область), яким визнано протиправною бездіяльність Президента України із ненадання своєчасної 

відповіді на інформаційних запит одного із активістів кампанії Юрія Чумака. Інформаційний запит стосувався переліку указів 

Президента, що мають обмежувальні грифи, які не передбачені Законом України "Про державну таємницю". Та попри вирок 

суду на користь позивача, громадськість досі не отримала доступу до таких указів Президента, зрештою, як і до постанов та 

розпоряджень уряду. Кампанія буде продовжена у 2007 році. 

 Недержавні правозахисні організації України, за підтримки програми, стали включати до основних напрямів своєї діяльності 

захист суспільних інтересів через стратегічні судові справи. Активістка Вінницької правозахисної групи Світлана Побережець 

за допомогою адвоката В’ячеслава Якубенка від Української Гельсінської спілки з прав людини звернулася до суду із 

адміністративним позовом щодо визнання таким, що порушує право на повагу до приватного життя, наказу Міністерства 

охорони здоров’я України, який передбачає занесення діагнозу хворого до листка тимчасової втрати працездатності 

(лікарняний лист). На підставі судового рішення, Міністерство охорони здоров’я змінило окремі положення відповідного 

наказу. Таким чином, було захищено право на повагу до приватного життя людей в Україні.
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 Програма приділяла велику увагу підтримці організацій, що захищають права осіб, які належать до соціально вразливих 

груп. Так, за підтримки МФВ Чернігівською громадською організацією "Молодіжна Альтернатива" було здійснено 

моніторинг законодавства у сфері психічного здоров’я на його відповідність сучасним міжнародним стандартам. Українсько-

американське бюро захисту прав людини провело комплексний моніторинг дотримання прав людини в установах системи 

виконання покарань. 

 Програма надавала експертну та фінансову допомогу діяльності Громадської Ради з питань забезпечення прав людини 

при Міністерстві внутрішніх справ України, а також формуванню мережі громадських рад при обласних управліннях МВС 

України. Активна діяльність відбувалася за багатьма напрямами: протидія катуванням та жорстокому поводженню із 

затриманими, свобода мирних зібрань, захист прав біженців та шукачів притулку. Проте, найбільш важливим, напевне, є 

встановлення нової для України практики постійного діалогу між керівництвом МВС та правозахисниками щодо найбільш 

проблемних питань у галузі прав людини. Громадська Рада є складовою частиною механізму громадського контролю за 

діяльністю правоохоронних органів. Її статус визначений відповідними нормативно-правовими актами МВС України. 

Діяльність Громадської ради з питань забезпечення прав людини при МВС України представлена на офіційній веб-сторінці 

МВС: www.mvs.gov.ua.

 Однією із найбільш масових системних проблем у сфері дотримання прав людини є порушення права на захист та ненадання 

кваліфікованої правової допомоги. МФВ у співпраці із Міністерством юстиції України, Правовою Ініціативою Відкритого 

Суспільства, Фондом Віктора Пінчука, Спілкою адвокатів України, Асоціацією правників України та іншими партнерами, 

здійснює комплексні заходи із формування системи безоплатної правової допомоги в Україні. За експертної підтримки МФВ, 

Міністерством юстиції України було вироблено Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги, яка була 

схвалена Національною Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права та схвалена Указом Президента 

України (від 9 червня 2006 р., №509/2006).

 Розпочато діяльність першого пілотного проекту із надання правової допомоги у кримінальних справах у Харкові на 

базі Комінтернівського районного відділу УМВС України у Харківській області. Відповідно до угоди, укладеної із УМВС 

у Харківській області, кожна затримана особа інформується про право користуватися послугами адвоката. У свою чергу 

адвокати, які беруть участь у реалізації пілотного проекту, можуть у будь-який день і час швидко та кваліфіковано надати 

правову допомогу затриманій особі. Таким чином, повною мірою реалізуються вимоги статі 5 Конвенції Ради Європи про 

захист прав людини та основоположних свобод щодо права на свободу та особисту недоторканість у частині права на 

захист.

 МФВ надалі здійснює підтримку ініціатив у галузі клінічної юридичної освіти. Така діяльність проводиться у співпраці із 

Фондом Віктора Пінчука. На цей час діють 37 юридичних клінік при вищих навчальних закладах у 21 регіоні України, які 

об’єднані у Асоціацію юридичних клінік України. Міністерством освіти та науки України була створена міжвідомча робоча 

група з питань гармонізації та вдосконалення нормативно-правової бази, що стосується юридичної клінічної програми у 

системі вищої юридичної освіти. До її складу увійшли представники Міністерства освіти та науки України, Міністерства 

юстиції України, МФВ та Асоціації юридичних клінік України. 3 серпня 2006 року був виданий наказ МОН "Про затвердження 

типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України". Діяльність юридичних клінік набуває 

державної підтримки та стає складовим елементом системи юридичної освіти в Україні.

Партнерство та співпраця 

У 2006 році Програма розвивала свою співпрацю із Національною Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства 

права, що створена Указом Президента України (від 5 липня 2005 р., №1049/2005). Основним напрямом такої співпраці стали заходи 

із реалізації судової реформи в Україні. Національна Комісія прийняла за основу для подальшої роботи Концепцію здійснення судової 

реформи, що була розроблена Центром політико-правових реформ за фінансової підтримки МФВ. Остаточний текст, після його 

опрацювання Національною Комісією, був схвалений Указом Президента України (від 10 травня 2006 р., №361/2006). На реалізацію 

положень Концепції, за експертної участі МФВ, були розроблені проекти нових редакцій законів “Про статус судді” та “Про судоустрій 

України”. Наприкінці 2006 року ці законопроекти були внесені Президентом України на розгляд Верховної Ради України та визначені 

як невідкладні для розгляду. 
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Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

Вінницька обл. 1 - $ 11 640 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 7 690 $ -

Донецька обл. 2 1 $ 18 796 $ 8 000

Закарпатська обл. 1 - $ 7 500 $ -

Запорізька обл. 1 - $ 5 370 $ -

м. Київ 27 17 $ 400 587 $ 309 255

Київська обл. 1 - $ 48 100 $ -

Луганська обл. 4 1 $ 67 824 $ 34 984

Львівська обл. 3 1 $ 26 162 $ 11 573

Миколаївська обл. 1 1 $ 9 690 $ 9 690

Одеська обл. 1 1 $ 6 515 $ 6 515

Полтавська обл. 2 - $ 15 500 $ -

Рівненська обл. 1 1 $ 6 993 $ 6 993

Сумська обл. 1 - $ 9 000 $ -

Тернопільська обл. 3 1 $ 30 811 $ 11 811

Харківська обл. 12 8 $ 238 615 $ 155 002

Херсонська обл. 3 1 $ 33 344 $ 14 950

Хмельницька обл. 2 - $ 18 700 $ -

Чернігівська обл. 4 - $ 62 383 $ -

Разом: 71 33 $ 1 025 220 $ 568 773
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Захист прав людини і основних свобод
Кількість проектів: 18
Сума $ 249 794
Частка у загальній сумі грантів 4,01 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Вінницька обл. 1 - $ 11 640 $ -

м. Київ 6 4 $ 61 823 $ 37 943

Луганська обл. 1 1 $ 34 984 $ 34 984

Львівська обл. 1 - $ 6 833 $ -

Миколаївська обл. 1 1 $ 9 690 $ 9 690

Сумська обл. 1 - $ 9 000 $ -

Харківська обл. 5 4 $ 92 680 $ 84 980

Херсонська обл. 1 - $ 12 144 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 11 000 $ -

Разом: 18 10 $ 249 794 $ 167 597

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадський інформаційно-методичний 

центр “Всесвіт” (61003, м. Харків, пров. Слюсарний, 10, кв. 2,             

тел. (057) 731 10 76).

Керівник проекту: Зубар Наталія Володимирівна.

Зміст проекту: Дослідження процесу інформування 

регіональними органами державної влади та місцевого 

самоврядування про свою діяльність, моніторинг подання 

інформаційних запитів, оскарження неправомірних рішень у 

суді, наявності/відсутності відповідей на інформаційні запити. 

Підготовка, друк та розповсюдження аналітичної доповіді за 

підсумками проекту.

Сума: $ 12 500 

Організація: Суспільна рада журналу “Новий вік” (54003,   

м. Миколаїв, вул. Колодязна, 4 кв. 51).

Керівник проекту: Криницький Олег Анатолійович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності та розширення 

регіональної кореспондентської мережі українського 

правозахисного порталу.

Сума: $ 9 690 

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських організацій 

“Українська Гельсінська спілка з прав людини” (04071, м. Київ, 

вул. Олегівська, 36, к. 309, тел. (044) 417 41 18).

Керівник проекту: Гордієвич Ярослав Олегович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності порталу з прав людини 

Української Гельсінської Спілки з прав людини. Представлення 

інформації про події в сфері прав людини в Україні та 

ближньому зарубіжжі українською, російською та англійською 

мовами.

Сума: $ 8 000 

Організація: Херсонська обласна бібліотека для дітей (73000,  

м. Херсон, вул. Червоностудентська, 21, тел. (0552) 49 41 71).

Керівник проекту: Кислова Олена Петрівна.

Зміст проекту: Створення порталу правової просвіти дітей та 

підлітків і захисту прав дитини. Портал містить інформацію, 

що відображає розвиток вітчизняного законодавства у цій 

сфері; стан справ у регіоні із захистом прав дітей; просвітницькі 

матеріали; методичні рекомендації, розробки для батьків, 

педагогів, вихователів.

Сума: $ 12 144 

Організація: Харківська правозахисна група (61002, м. Харків, 

вул. Іванова, 27, кв. 4 (а/с 10430), тел. (057) 700 67 71).

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович.

Зміст проекту: Підтримка інтернет-ресурсу “Права людини 

в Україні”, як джерела систематизованої інформації про права 
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людини. Портал має щоденно оновлювані три мовні версії 

- українську, російську,англійську. Вдосконалення структури 

порталу віртуальної приймальні, де можна отримати правову 

допомогу.

Сума: $ 19 910 

Організація: Міжнародна організація “Дитячий культурно-

просвітницький центр” (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 3/12,  

тел. (044) 295 02 17, 294 40 05).

Керівник проекту: Мисливець Ксенія Артурівна.

Зміст проекту: Створення інформаційного інтернет-порталу, 

на якому розміщені навчально-методичні та інші матеріали, для 

використання практичними працівниками, організаціями, що 

працюють у сфері захисту прав дитини.

Сума: $ 10 258 

Організація: Київське міське товариство інвалідів нервово-

психічних захворювань “Захист” (02002, м. Київ,   

вул. Луначарського, 1/2 ,кв. 219, тел. (044) 528 60 90).

Керівник проекту: Ковтонюк Павло Анатолійович.

Зміст проекту: Проведення дослідження реалізації права на 

працю людей із проблемами психічного здоров’я. Розміщення 

та обговорення результатів дослідження на створеній веб-

сторінці проекту.

Сума: $ 8 000 

Організація: Сумська обласна молодіжна організація 

“Альтернатива” (40009, м. Суми, вул. Червоногвардійська, 51г, 

тел. (0542) 60 18 58).

Керівник проекту: Малюта Ольга Миколаївна.

Зміст проекту: Розробка програм для підготовки педагогів-

тренерів у сфері захисту прав дітей з психічними вадами. 

Проведення тренінгових занять, розробка, поширення 

методично-інформаційних матеріалів (буклетів, плакатів), 

бюлетенів, рекомендацій щодо правової просвіти молоді з 

психічними вадами. Проведення засідання круглого столу для 

спеціалістів шкіл-інтернатів Сумської області.

Сума: $ 9 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація інвалідів- 

користувачів психіатричної допомоги “Юзер” (21018,   

м. Вінниця, вул. Литвиненка, 48, кв.4, тел. (0423) 53 03 60).

Керівник проекту: Імереллі Руслан Едуардович.

Зміст проекту: Визначення перешкод у реалізації прав психічно 

хворих людей в Україні шляхом проведення опитування та 

інтерв’ю з працівниками лікарень. Розробка та впровадження 

плану практичних дій на рівні психіатричної лікарні (м. Київ, 

Вінниця, Донецьк). Підготовка та видання звіту з практичними 

рекомендаціями щодо впровадження змін на рівні окремої 

лікарні.

Сума: $ 11 640 

Організація: Об’єднання громадян “Асоціація психіатрів 

України” (04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 103-А, тел.(044) 463 67 27).

Керівник проекту: Пієвська Юлія Сергіївна.

Зміст проекту: Надання правової допомоги психічно хворим, 

проведення аналізу судової практики щодо направлення 

психічно хворих громадян на примусове лікування. Розробка 

пропозицій щодо позитивних змін у законодавстві і практиці.

Сума: $ 11 685 

Організація: Харківське юридичне товариство (61024,   

м. Харків, вул. Пушкінська, 49, тел. (057) 715 62 08).

Керівник проекту: Степанюк Анатолій Хомич.

Зміст проекту: Проведення моніторингу судових рішень щодо 

застосування досудових затримань у Харківському регіоні. 

Видання монографії “Застосування запобіжних заходів в 

Україні: сучасний стан та перспективи”. Розробка та видання 

науково-практичних рекомендацій для суддів та працівників 

ОВС щодо ширшого застосування альтернативних взяттю під 

варту запобіжних заходів; видання практичного посібника 

для осіб, які тримаються під вартою в місцях попереднього 

ув’язнення. Проведення семінару-тренінгу з працівниками суду, 

прокуратури, ОВС у Харківському регіоні.

Сума: $ 7 700 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд “Правова 

ініціатива” (02232, м. Київ, вул. Закревського, 87-в, оф. 13,  

тел. (044) 530 16 09, 269 60 00).

Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна.

Зміст проекту: Надання безоплатної правової допомоги 

затриманим (особлива категорія — неповнолітні), розробка 

програми та видання матеріалів спецкурсу для адвокатів з 

питань застосування міжнародних стандартів, норм ЄКПЛ по 

захисту прав затриманих. Проведення тренінгу для адвокатів, 

слідчих з питань застосування запобіжних заходів, круглого 

столу з обговорення виявлених проблем для працівників 

прокуратури, слідчих та адвокатів.

Сума: $ 11 900 

Організація: Міжнародний фонд “Центр суддівських 

студій” (01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12,                                 

тел. (044) 234 35 86, 235 67 77).

Керівник проекту: Верещінська Наталія Олексіївна.

Зміст проекту: Розробка механізмів співпраці судових та 

правоохоронних органів зі зменшення кількості запобіжних 

заходів у вигляді затримання та взяття під варту в процесі 

дізнання та досудового слідства, аналіз слідчої та судової 

практики. Розробка навчальних програм та проведення 

спільних тренінгів для суддів, слідчих, прокурорів м. Києва та 

Київської області з вдосконалення цієї практики.

Сума: $ 11 980 

Організація: Міська громадська організація “Центр 

соціального добробуту “Доброчин” (14017, м. Чернігів, а/с 435, 

тел. 8(0462) 67 75 75).

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович.

Зміст проекту: Надання безкоштовних адвокатських послуг 

затриманим в перші 72 години затримання, доведення 

справи затриманої особи до моменту пред’явлення слідчим 

обвинувачення та винесення суддею рішення про обрання 
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запобіжного заходу. Моніторинг стану дотримання прав 

затриманих та обрання суддями запобіжних заходів. 

Проведення 4 навчально-тренінгових семінарів для адвокатів, 

суддів, слідчих та прокурорів.

Сума: $ 11 000 

Організація: Громадська організація “Асоціація соціальної 

адаптації нечуючих” (79049, м. Львів, вул. Антонича, 4, к. 101, 

тел. (0322) 98 28 88).

Керівник проекту: Олішевський Володимир Аполінарійович.

Зміст проекту: Створення модельного цетру з системної 

правозахисної/правопросвітньої роботи для соціально 

вразливих верств населення (інваліди, пенсіонери, 

малозабезпечені) у галузі трудових прав та прав соціального 

забезпечення. Розробка навчально-тренінгових напрацювань 

й матеріалів з підготовки працівників для роботи у центрах 

даного типу, стандартів діяльності у сфері здійснення соціальної 

юридичної допомоги та критеріїв й методики оцінки якості 

діяльності у даній сфері послуг.

Сума: $ 6 833 

Організація: Сєвєродонецька міська екологічна асоціація 

“Зелений світ” (93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,  

вул. Леніна, 14, кв. 26, тел. (06452) 4 79 31).

Керівник проекту: Камишан Сергій Іванович.

Зміст проекту: Формування партнерської мережі з 24 

організацій, визначення найбільш актуальних питань у 

стосунках влади і громадян, надання консультаційної правової 

допомоги, представництво інтересів у суді, створення 

інформаційного ресурсу “Екоадмінюстиція”.

Сума: $ 34 984 

Організація: Громадський інформаційно-методичний центр 

“Всесвіт” (61003, м. Харків, пров. Слюсарний, 10, кв. 2,              

тел. (057) 731 10 76).

Керівник проекту: Гарбар Віктор Васильович.

Зміст проекту: Проведення всеукраїнської кампанії, 

спрямованої на підвищення обізнаності громадян про 

діяльність влади шляхом систематичного розсилання 

інформаційних запитів, узагальнення відповідей, оскарження у 

суді неправомірних відмов у наданні інформації, оприлюднення 

наданих відповідей.

Сума: $ 25 000 

Організація: Харківська міська громадська організація 

“Харківський інститут соціальних досліджень” (61000, м. Харків, 

вул. Академіка Проскури, 1а, тел. (096) 364 87 14).

Керівник проекту: Бєлоусов Юрій Леонідович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності громадських рад з питань 

забезпечення прав людини при УМВС в областях, їх взаємодія 

з Громадської радою при МВС України та мобільними групами, 

що здійснюють незалежний моніторинг дотримання прав 

людини в місцях попереднього затримання.

Сума: $ 27 570 
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Сприяння реформуванню системи правосуддя
Кількість проектів: 19
Сума $ 203 342
Частка у загальній сумі грантів 3,26 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Донецька обл. 1 - $ 10 796 $ -

Запорізька обл. 1 - $ 5 370 $ -

м. Київ 7 3 $ 85 607 $ 43 200

Луганська обл. 2 - $ 18 340 $ -

Львівська обл. 2 1 $ 19 329 $ 11 573

Полтавська обл. 1 - $ 9 400 $ -

Тернопільська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Харківська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 11 000 $ -

Чернігівська обл. 2 - $ 23 500 $ -

Разом: 19 4 $ 203 342 $ 54 773

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд “Українська 

правнича фундація” (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 41,  

тел. (044) 227 22 07, 227 22 52).

Керівник проекту: Лукашенко Ольга Володимирівна.

Зміст проекту: Переклад українською мовою рішень 

Європейського суду з прав людини за 2005 рік, відповідних 

інформаційних та аналітичних матеріалів, їх опублікування у 

журналі “Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. 

Коментарі” (№3 за 2005 р.).

Сума: $ 14 700 

Організація: Регіональний благодійний фонд “Резонанс” 

(79019, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 95/14,   

тел. (032) 233 57 12, 297 19 32).

Керівник проекту: Грабовська Олена Романівна.

Зміст проекту: Здійснення порівняльного аналізу українського 

законодавства, судової практики з практикою Європейського 

суду з прав людини на предмет дотримання прав біженців та 

шукачів притулку. Видання теоретико-практичного посібника 

та проведення широкомасштабних правопросвітницьких 

заходів серед професійних юридичних кіл і громадськості з 

окресленої тематики.

Сума: $ 11 573 

Організація: Харківська обласна фундація “Громадська 

Альтернатива” (61103, м. Харків, пр. Леніна, 72/48, тел. (057) 345 07 07).

Керівник проекту: Ясеновська Марія Едуардівна.

Зміст проекту: Здійснення аналізу національного законодавства на 

предмет його відповідності Європейській Конвенції з прав людини, її 

тлумачення Європейським судом з прав людини щодо захисту права 

на життя у частині позитивних обов’язків держави. Проведення 

чотирьох круглих столів для співробітників правоохоронних органів, 

пенітенціарних закладів, системи охорони здоров’я.

Сума: $ 8 000 

Організація: Регіональна громадська організація “Луганська 

правова фундація” (91051, м. Луганськ, квартал Якіра, 8/33,  

тел. (0642) 61 43 22).

Керівник проекту: Мазур Микола Вікторович.

Зміст проекту: Проведення порівняльного аналізу стандартів, 

закріплених у Конвенції про захист прав людини, прецедентів 

Європейського суду з прав людини та українського 

законодавства і юридичної практики з метою оцінки й 

вироблення рекомендацій щодо вдосконалення національної 

правової системи. Розробка науково-практичного коментаря, 

роз’яснювальника Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. Підготовка і поширення комп’ютерної 
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програми “Імплементація європейських стандартів захисту 

прав людини у правову систему України”.

Сума: $ 7 240 

Організація: Центр політико-правових реформ (01001,   

м. Київ, вул. Костьольна, 8, офіс 24,    

тел. (044) 279 41 83, 278 63 87,  270 59 75).

Керівник проекту: Куйбіда Роман Олексійович.

Зміст проекту: Проведення системного моніторингу 

доступності судових рішень та порядку ведення єдиного 

державного реєстру судових рішень.

Сума: $ 17 000 

Організація: Комітет сприяння захисту прав дитини (01103,  

м. Київ, а/с 9, тел. (044) 285 26 96).

Керівник проекту: Яковенко Сергій Іванович.

Зміст проекту: Створення на базі соціальної служби для молоді 

в Дарницькому районі м. Києва дієвої системи юридичної та 

психологічної допомоги жертвам злочину шляхом надання 

правової та психологічної допомоги неповнолітнім та особам 

юного віку, які потерпіли від насильницьких злочинів. 

Проведення круглого столу для працівників судових та 

правоохоронних органів, соціальних працівників з проблем 

захисту жертв злочину. Створення та розповсюдження 

інформаційно-методичних матеріалів на компакт-диску, 

підготовка та створення 2-х радіопередач щодо питання 

вдосконалення ефективності системи захисту прав жертв 

злочину. Розробка та надання пропозицій з вдосконалення 

нормативної бази щодо захисту прав жертв злочину.

Сума: $ 9 685 

Організація: Луганська обласна група медіації (91055,   

м. Луганськ, вул. Луначарського 122 а/309, тел. (064) 242 03 78).

Керівник проекту: Тищенко Галина Василівна.

Зміст проекту: Розвиток практики відновного правосуддя на 

базі судів Луганської області шляхом надання психологічної 

та юридичної допомоги учасникам кримінального процесу, 

розробки програм підготовки фахівців у сфері ювенальної 

юстиції. Проведення моніторингу використання відновних 

підходів з неповнолітніми учасниками кримінального процесу.

Сума: $ 11 100 

Організація: Благодійна організація “Чернігівський жіночий 

правозахисний центр” (14032, м. Чернігів, вул. Толстого ,120,  

а/с 797, тел. (0462) 2483 26).

Керівник проекту: Лепеха Алла Григорівна.

Зміст проекту: Проведення конференцій з метою обговорення 

існуючих недоліків чинного ККУ, КВК України, аналіз 

нормативно-правових актів, що регламентують порядок 

виконання покарань щодо їх відповідності міжнародним 

стандартам. Розробка та внесення пропозицій щодо змін в 

ККУ, КВК України, проведення засідання Парламентського 

клубу НУО у Верховній Раді України. Проведення навчальних 

семінарів для персоналу виправних колоній Чернігівської 

області.

Сума: $ 12 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Захист 

прав дітей” (03150, м. Київ, вул. Щорса ,15, корп. 4, оф. 38,  

тел. (044) 331 98 98).

Керівник проекту: Павлова Євгенія Борисівна.

Зміст проекту: Створення практичної моделі ювенальної 

юстиції у Київській області (м. Біла Церква) з метою 

комплексного правового та соціально-психологічного 

супроводу неповнолітніх правопорушників на всіх етапах 

досудового та судового слідства та її поширення в усіх регіонах 

України. Проведення низки спільних тренінгів для суддів, 

адвокатів, прокурорів, представників кримінально-виконавчої 

міліції у справах неповнолітніх, соціальних служб. Видання 

методичного посібника для фахівців з ювенальної юстиції.

Сума: $ 11 500 

Організація: Тернопільська обласна асоціація жінок (46023,   

м. Тернопіль, а/с 236).

Керівник проекту: Решетник Галина Іванівна.

Зміст проекту: Проведення комплексних заходів з правової 

просвіти, правового захисту засуджених й звільнених від 

покарання осіб шляхом створення консультаційного центру 

та роботи гарячої лінії з правових питань у Тернопільській 

області. Проведення спільних для членів спостережних комісій 

(СК), піклувальних рад (ПР) та працівників пенітенціарних 

установ семінарів-тренінгів з питань дотримання прав 

людини. Підготовка та видання інформаційних матеріалів для 

засуджених осіб, членів СК та ПР.

Сума: $ 12 000 

Організація: Благодійна організація “Чернігівський жіночий 

правозахисний центр” (14032, м. Чернігів, вул. Толстого ,120,          

а/с 797, тел. (0462) 2483 26).

Керівник проекту: Лепеха Алла Григорівна.

Зміст проекту: Відкриття Центру правової допомоги/просвіти 

для засуджених й осіб, які звільнились з місць позбавлення волі. 

Створення громадських приймалень у виправній колонії №44 

та Чернігівському СІЗО. Проведення навчально-практичних 

заходів з питань Європейських пенітенціарних правил для 

керівників відділень установ виконання покарань.

Сума: $ 11 500 

Організація: Громадська організація молодих інвалідів 

“Джерело надії” (84617, Донецька обл., м. Горлівка,                     

вул. Пушкінська, 16/3, тел. (0624) 55 35 93, 55 26 42, 52 15 77).

Керівник проекту: Дятлов Олександр Микитович.

Зміст проекту: Розробка й впровадження навчально-

тренінгових програм для працівників установ виконання 

покарань у південно-східному регіоні з метою підвищення їх 

правової та соціально-психологічної компетенції. Створення 

навчально-методичного фільму для навчання персоналу 

виправних колоній.

Сума: $ 10 796 

Організація: Центр соціальної реабілітації “Альтернатива” 

(01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 78А, тел. (044) 501 25 55).

Керівник проекту: Кушнірова Тамара Василівна.
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Зміст проекту: Створення науково-методичних та 

консультаційних центрів організації супроводу осіб, які 

відбували покарання в місцях позбавлення волі. Проведення 

тренінгової роботи з працівниками колоній по впровадженню 

в їхню практичну діяльність новітніх психолого-педагогічних 

технологій. Розробка методичних рекомендацій щодо 

організації роботи з різними категоріями засуджених.

Сума: $ 9 858 

Організація: Хмельницька асоціація сприяння вирішенню 

проблем наркоманії “Вікторія” (29001, м. Хмельницький,          

вул. Шевченка, 34, к. 1021, тел. (0382) 76 52 50, 70 33 77).

Керівник проекту: Висоцька Лариса Улянівна.

Зміст проекту: Проведення семінарів-тренінгів для персоналу 

установ виконання покарань щодо дотримання й забезпечення 

прав і свобод засуджених осіб. Налагодження роботи 

консультаційного центру з правових і соціально-психологічних 

проблем адаптації для звільнених осіб та їх близьких. 

Моніторинг стану справ у даній галузі в Хмельницькій області. 

Проведення школи основ правових знань для неповнолітніх 

умовно засуджених.

Сума: $ 11 000 

Організація: Благодійний фонд “Самодопомога” (79008,  

м. Львів, вул. Винниченка, 1, тел. (032) 240 35 66                          

 факс), 240 35 65).

Керівник проекту: Збираль Валентин Юрійович.

Зміст проекту: Організація навчання членів спостережних 

комісій, громадських рад при установах виконання покарань 

Львівської області, співробітників кримінально-виконавчої 

служби. Надання засудженим систематичної консультативної, 

соціальної й правової допомоги.

Сума: $ 7 756 

Організація: Міжнародний фонд “Центр суддівських студій” 

(01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12,   

тел. (044) 234-3586, 235-6777).

Керівник проекту: Савченко Тетяна Олексіївна.

Зміст проекту: Створення на базі підрозділів кримінально-

виконавчої інспекції (Ялта, Севастополь, Біла Церква) моделі 

Служби пробації, забезпечення її методичними та навчально-

практичними матеріалами для фахівців з пробації. Проведення 

тренінгів для майбутніх офіцерів пробації, широкомасштабного 

обговорення законодавчого забезпечення даної діяльності з 

представниками Міністерства юстиції України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Департаменту з питань виконання 

покарань, судової влади та громадськості.

Сума: $ 11 864 

Організація: Полтавський обласний медіа-клуб (36013,   

м. Полтава, вул. Демократична, 34, тел. (0532) 61 04 79, 56 54 82).

Керівник проекту: Калашник Людмила Дмитрівна.

Зміст проекту: Проведення моніторингової діяльності серед 

установ виконання покарань Полтавського регіону щодо 

стану дотримання прав людини. Організація й забезпечення 

роботи консультаційних пунктів з юридичних та соціально-

психологічних питань у виправних колоніях. Проведення 

круглого столу за участю членів спостережних комісій області, 

представників обласного управління Держдепартаменту з 

питань виконання покарань, працівників служб зайнятості, 

громадських організацій та ЗМІ.

Сума: $ 9 400 

Організація: Центр правової допомоги населенню 

“Громадський захисник” (м. Київ, вул.Тарасівська, 16, оф.39,  

тел. (044) 201 64 79).

Керівник проекту: Мукшименко Алла Петрівна.

Зміст проекту: Підвищення обізнаності та професійної 

компетентності персоналу установ виконання покарань 

шляхом розробки, апробації та впровадження навчальної 

програми щодо нових Європейських пенітенціарних правил та 

стандартів поводження із засудженими. Пілотне навчання групи 

працівників установ виконання покарань на базі Чернігівського 

юридичного коледжу, який готує фахівців даної галузі.

Сума: $ 11 000 

Організація: Громадська організація “Мелітопольський 

освітньо-інформаційний центр прав людини “Захист” (72318, 

Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Брів-ла-Гайард, 3, кв. 40,  

тел. (06192) 5 45 34).

Керівник проекту: Ільєнко Тетяна Володимирівна.

Зміст проекту: Здійснення аналізу стану судової практики 

застосування альтернативних видів кримінальних покарань, а також 

організація консультативної діяльності з правових, соціально-

психологічних питань для засуджних осіб Запорізької області.

Сума: $ 5 370 
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Підтримка і розвиток юридичних клінік
Кількість проектів: 17
Сума $ 135 900
Частка у загальній сумі грантів 2,18 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Дніпропетровська обл. 1 - $ 7 690 $ -

Донецька обл. 1 1 $ 8 000 $ 8 000

Закарпатська обл. 1 - $ 7 500 $ -

м. Київ 8 6 $ 72 152 $ 59 832

Одеська обл. 1 1 $ 6 515 $ 6 515

Полтавська обл. 1 - $ 6 100 $ -

Рівненська обл. 1 1 $ 6 993 $ 6 993

Тернопільська обл. 1 - $ 7 000 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 6 250 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 7 700 $ -

Разом: 17 9 $ 135 900 $ 81 340

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Феміда” (01054, м. Київ, 

вул. Тургенівська, 8–14. к. 9–8, тел. (044) 216 97 67).

Керівник проекту: Андрусишин Богдан Іванович.

Зміст проекту: Cтворення й розвиток юридичної клініки 

Національного педагогічного університету   

ім.М.П. Драгоманова, яка займатиметься правовою просвітою 

та правовим захистом людей з вадами розвитку. Проект 

акумулюватиме досвід й напрацювання юридичних клінік 

України в даній сфері діяльності та налагоджуватиме механізми 

співпраці з органами соціального захисту, медичними та 

іншими профільними установами.

Сума: $ 5 820 

Організація: Благодійний фонд “Підтримка студентських 

ініціатив” (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18, 

тел. (097) 364 92 14).

Керівник проекту: Чабан Андрій Юрійович.

Зміст проекту: Розробка та впровадження навчально-

практичної бази для юридичної клініки "Маяк" 

Дніпропетровського університету економіки та права, зокрема 

курсу "Основи юридичної клінічної практики". Створення 

аналітичної групи (викладачі, юристи-практики, інші експерти) 

для аналізу діяльності юридичних клінік й перешкод у їх роботі 

та підготовки пропозицій щодо подальшого їх поширення у 

регіонах. Видання методичних матеріалів для забезпечення 

діяльності юридичної клініки “Маяк” й створення тематичної 

веб-сторінки. Проведення аналізу стандартів вищої юридичної 

освіти України у контексті Болонського процесу та юридичної 

клінічної діяльності вузів України.

Сума: $ 7 690 

Організація: Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини “Україна” (04071, м. Київ, вул. Хорива, 1-Г,                 

тел. (044) 416 74 08, 416 74 10).

Керівник проекту: Сухицька Наталія Валеріївна.

Зміст проекту: Реалізація комплексних заходів, спрямованих 

на залучення учасників юридичних клінік університету 

“Україна” (у 13 населених пунктах, 11 областей) до процесів 

правової допомоги й просвіти для випускників інтернатних 

закладів з числа сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. Опрацювання методик та рекомендацій по роботі 

юридичних клінік з даною цільовою аудиторією.

Сума: $ 6 568 

Організація: Благодійний фонд “Правничі ініціативи” (35800, 

Рівненська обл., м. Острог, а/с 35, тел. (03654) 3 07 94).

Керівник проекту: Фурманчук Олег Ілліч.

Зміст проекту: Розробка та апробація комплексу 
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інтерактивних навчальних матеріалів з цивільного процесу 

(навчальний посібник, робочий зошит та навчальний фільм) 

необхідних для запровадження імітаційної юридичної клініки 

у будь-якому вищому навчальному закладі України. Апробація 

навчального комплексу проходитиме на базі НУ “Острозька 

академія”, а готовий курс поширюватиметься серед усієї мережі 

юридичних клінік України.

Сума: $ 6 993 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Рада 

захисту прав та безпеки пацієнтів” (01023, м. Київ,                         

 вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, тел. (044) 235 65 87).

Керівник проекту: Стеценко Семен Григорович.

Зміст проекту: Розробка модельної юридичної клініки із 

захисту прав пацієнтів з попереднім узагальненням досвіду 

діяльності правозахисних та інших організацій у даній галузі 

та з наступною розробкою, обговоренням й запровадженням 

методичних та практичних рекомендацій щодо роботи у сфері 

захисту прав пацієнтів юридичних клінік України.

Сума: $ 6 500 

Організація: Київська обласна організація “Спілка юристів 

України “Право” (01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 13,  

тел. (044) 238 21 32).

Керівник проекту: Шолкова Тетяна Борисівна.

Зміст проекту: Розширення діяльності юридичної клініки 

Національного університету державної податкової служби 

України (м. Ірпінь, Київ). Розробка й впровадження методичних 

рекомендацій та навчально-практичних правопросвітніх 

програм для школярів регіону.

Сума: $ 6 500 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Інститут 

Адвокасі” (01024, м.Київ, вул. Пилипа Орлика, 9, оф. 17, 

тел.(044) 253 20 01).

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир Чеславович.

Зміст проекту: Здійснення ряду заходів щодо 

інституціоналізації та розширення можливостей Асоціації 

юридичних клінік України через створення при ній Фундації 

юридичних клінік України. Розвиток її організаційно-правових 

функцій з усіма повноваженнями й можливостями як 

самоврядної, професійної організації з міжнародним статусом. 

Розробка та реалізація навчально-тренінгових заходів для 

персоналу юридичних клінік, організація обміну досвідом. 

Проведення V-ї щорічної підсумкової конференції (З’їзду) 

юридичних клінік України.

Сума: $ 17 240 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Дулеба Маркіян Володимирович.

Зміст проекту: Ініціювання й розвиток роботи Міжвідомчої 

робочої групи у складі: Міністерства освіти і науки, 

Міністерства юстиції та Асоціації юридичних клінік України, 

інших фахівців й експертів, для забезпечення гармонізації 

й вдосконалення законодавства у сфері вищої юридичної 

освіти, відповідно до завдань та природи діяльності 

юридичних клінік України. Проведення організаційних й 

стратегічно-планувальних заходів мережі юридичної клінічної 

програми та забезпечення її інтеграції у загальносвітові 

процеси вдосконалення юридичної освіти юстиції та 

правопросвітництва, зокрема Світовий Альянс юридичної 

освіти (Global Alliance for Justice Education — GAJE).

Сума: $ 14 424 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Дулеба Маркіян Володимирович.

Зміст проекту: Участь української делегації Юридичної 

клінічної освіти у Світовому альянсі юридичної освіти й 

просвіти – 2006 (Global Aliance Justice Education). Налагодження 

й розвиток міжнародного співробітництва у галузі юридичної 

клінічної програми та юридичної просвіти/освіти через 

інтеграцію до цих процесів Асоціації юридичних клінік України.

Сума: $ 5 900 

Організація: Громадська організація “Карпатське Агентство 

Прав Людини “Вестед” (88009, Закарпатська обл., м. Ужгород, 

вул. 8 Березня, 46/125, тел. (03216) 61 96 61).

Керівник проекту: Менджул Марія Василівна.

Зміст проекту: Розширення видів діяльності юридичної клініки 

“Альтернатива” Закарпатського державного університету 

у сфері правозахисту та правопросвіти населення, через 

структурування й налагодження її взаємовідносин з органами 

місцевої влади, інтегруючи тим самим дану діяльність до 

загальнодержавних процесів у даній галузі. Узагальнення й 

остаточне закріплення у навчальних планах курсу з основ 

юридичної клінічної практики. Ініціювання та розвиток 

співпраці, обміну досвідом юридичних клінік України, 

Угорщини та Словаччини.

Сума: $ 7 500 

Організація: Тернопільська міська громадська організація 

“Правозахисна організація “Аквітас” (46000, м. Тернопіль,          

вул. Микулинецька, 46а, тел. (0352) 25 36 14).

Керівник проекту: Кравчук Микола Володимирович.

Зміст проекту: Розвиток та вдосконалення діяльності 

юридичної клініки Тернопільського державного економічного 

університету, імплементація навчально-методичних розробок 

щодо діяльності юридичних клінік у навчальний процес вузів, 

вдосконалення законодавства та механізмів проходження 

практики студентами правниками, а також вдосконалення 

забезпечення й регламентування діяльності викладацького 

корпусу юридичної клінічної програми.

Сума: $ 7 000 

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження 

Києво-Могилянської Академії (04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2, 

тел. (044) 238 27 62, 416 1543, 417 84 61).

Керівник проекту: Матвєєва Юлія Іванівна.

Зміст проекту: Розширення й вдосконалення роботи 

Центрально-українського тренінгового центру юридичної 

клінічної програми на базі НУ “Києво-Могилянська академія”, 

в рамках якої планується проведення у 2007 році літньої школи 
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для консультантів юридичних клінік у сфері захисту прав 

пацієнтів, підготовка посібника “Пацієнт як споживач медичних 

послуг”. Здійснення комплексних дій з моніторингу чинної 

нормативно-правової бази у сфері забезпечення прав пацієнтів 

та забезпечення правопросвітніх/правозахисних заходів у даній 

галузі.

Сума: $ 9 200 

Організація: Полтавська обласна спілка молодіжних та 

дитячих громадських організацій “Молодіжний парламент 

Полтавщини” (36000, м. Полтава, Зигіна, 1 к. 127).

Керівник проекту: Бриж Євген Іванович.

Зміст проекту: Розвиток і вдосконалення юридичної клініки 

Полтавського інституту економіки і права. Узагальнення й 

збір навчально-методичних напрацювань юридичної клінічної 

програми з метою їх застосування у своій діяльності, а також 

впровадження у навчальний план курсу “Основи юридичної 

клінічної практики”.

Сума: $ 6 100 

Організація: Фонд “Правова просвіта” (83050, м. Донецьк,       

пр. Ватутіна, 1-А, кім. 104, тел. (062) 337 93 84).

Керівник проекту: Удод Микола Васильович.

Зміст проекту: Узагальнення навчально-тренінгових матеріалів 

й напрацювань для підготовки викладачів кураторів юридичних 

клінік Південно-східним тренінговим центром юридичної 

клінічної програми на базі Донецького національного 

університету. Проведення роботи по підготовці навчально-

методичного забезпечення для роботи імітаційної юридичної 

клініки за спеціалізацією “кримінальне право”. А також 

проведення юридичною клінікою правопросвітніх заходів для 

молоді регіону.

Сума: $ 8 000 

Організація: Хмельницький університет управління та права 

(29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8, тел. (0382) 76 57 76).

Керівник проекту: Стьопіна Наталя Олександрівна.

Зміст проекту: Поширення діяльності юридичної клініки 

Хмельницького університету управління та права у регіоні, 

налагодження співпраці з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, здійснення виїзних правопросвітніх 

та правозахисних заходів для сільського населення.

Сума: $ 7 700 

Організація: Південноукраїнський центр молодих юристів 

(65074, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 66/68,                        

 тел. (048) 760 16 16).

Керівник проекту: Пащенко Олександр Миколайович.

Зміст проекту: Розширення й вдосконалення діяльності 

Міжвузівської юридичної клініки м.Одеси. Вироблення 

напрацювань по вдосконаленню навчального процесу 

підготовки юристів у юридичній клініці, розробка механізмів 

співпраці та взаємодії з державними органами й органами 

місцевого самоуправління. Розробка обґрунтування та 

впровадження у навчальні плани залучених до юридичної 

клінічної діяльності вищих навчальних закладів м.Одеси 

курсу “Основи юридичної клінічної практики”, з наступною 

апробацією навчально-тренінгового методичного забезпечення 

для проведення тренінгових занять з персоналом юридичних 

клінік.

Сума: $ 6 515 

Організація: Херсонський державний університет (73000,   

м. Херсон, вул. 40 років жовтня, 27, тел. (0552) 22 62 63).

Керівник проекту: Сімонцева Людмила Олександрівна.

Зміст проекту: Cтворення та налагодження роботи юридичної 

клініки при Херсонському державному університеті, з 

паралельним впровадженням спецкурсу з “Основ юридичної 

клінічної практики”. Проведення семінарів і конференцій з 

актуальних правових питань для персоналу юридичної клініки, 

узагальнення та опрацювання навчально-методичної бази 

юридичної клінічної практики. Здійснення правопросвітньої 

діяльності у м.Херсоні через підготовку й поширення 

публікацій для населення з актуальних правових питань, а 

також забезпечення аналогічних заходів для школярів регіону.

Сума: $ 6 250
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Позаконкурсні та інноваційні проекти
Кількість проектів: 17
Сума $ 436 184
Частка у загальній сумі грантів 7,0 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
м. Київ 6 4 $ 181 005 $ 168 280

Київська обл. 1 - $ 48 100 $ -

Луганська обл. 1 - $ 14 500 $ -

Тернопільська обл. 1 1 $ 11 811 $ 11 811

Харківська обл. 6 4 $ 137 935 $ 70 022

Херсонська обл. 1 1 $ 14 950 $ 14 950

Чернігівська обл. 1 - $ 27 883 $ -

Разом: 17 10 $ 436 184 $ 265 063

Проекти, підтримані за програмою:
Організація: Харківське юридичне товариство (61024,  

м. Харків, вул. Пушкінська, 49, тел. (057) 715 62 08).

Керівник проекту: Баулін Юрій Васильович.

Зміст проекту: Розробка законопроекту, що передбачає в 

Кримінальному кодексі України норму, яка запобігатиме 

розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, посяганню на честь 

та гідність, права та законні інтереси представників різних 

національностей.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Центр сучасних 

інформаційних технологій та візуальних мистецтв” (61013,   

м. Харків, а/с 10984, тел. (057) 714 01 03).

Керівник проекту: Кофман Геннадій Леонідович.

Зміст проекту: Проведення в м. Києві щорічного кінофестивалю 

“Дні документального кіно про права людини “Український 

контекст”, презентація та ретроспективний показ фільмів 

Празького та Варшавського кінофестивалів. Проведення 

обговорень, семінарів, конференцій, майстер-класів. Розробка, 

створення та підтримка Інтернет-видання фестивалю “Дні 

документального кіно про права людини “Український контекст”.

Сума: $ 25 437 

Організація: Міська молодіжна громадська організація М’АRТ 

(“Молодіжна Альтернатива”) (14033, м. Чернігів, а/с 79,  

тел. (0462) 13 29 99, (04622) 7 32 81).

Керівник проекту: Буров Сергій Юрійович.

Зміст проекту: Проведення, в рамках української неурядової 

правозахисної підтримки білоруських правозахисників, у Чернігові 

семінару для групи адвокатів з Білорусії, спрямованого на 

підготовку спеціалістів у галузі захисту основних прав та свобод 

людини, що надаватимуть практичну допомогу у підготовці 

індивідуальних звернень в Комітет з прав людини ООН у випадках, 

коли національне законодавство суперечить міжнародним 

зобов’язанням, що взяла на себе республіка Білорусь.

Сума: $ 27 883 

Організація: Громадська організація “Центр сучасних 

інформаційних технологій та візуальних мистецтв” (61013,   

м. Харків, а/с 10984, тел. (057) 714 01 03).

Керівник проекту: Кофман Геннадій Леонідович.

Зміст проекту: Проведення кінопоказів документальних 

фільмів про права людини, тематичних обговорень у дев’яти 

регіонах України: Донецьку, Дніпропетровську, Сумах, Харкові, 

Миколаєві, Одесі, Львові, Чернігові, АР Крим.

Сума: $ 19 995 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Романов Роман Валерійович.

Зміст проекту: Участь адвокатів-учасників пілотного проекту 

з надання безоплатної правової допомоги у навчальному візиті 

до Великобританії з метою ознайомлення з діяльністю офісів 

безоплатної правової допомоги у Південному Уельсі.

Сума: $ 6 825 

Організація: Харківська правозахисна група (61002, м. Харків, 

вул. Іванова, 27, кв. 4 (а/с 10430), тел. (057) 700 67 71).

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович.

Зміст проекту: Створення та лобіювання Концепції державної 

стратегії і Національного плану дій попередження катувань та 
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жорстокого поводження, включно з ратифікацією парламентом 

Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань. 

Здійснення моніторингу їхньої імплементації.

Сума: $ 19 590 

Організація: Благодійна організація “Пілотний проект “Правова 

допомога” (61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 46, поверх 3, 

кімн. 3-4, тел. 8(057) 756 25 46).

Керівник проекту: Токарєв Геннадій Володимирович.

Зміст проекту: Реалізація пілотного проекту з надання безоплатної 

правової допомоги у м.Харкові в межах заходів передбачених 

Концепцією формування системи безоплатної правової допомоги.

Сума: $ 54 113 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Романов Роман Валерійович.

Зміст проекту: Поетапна реалізація заходів, визначених у 

Концепції формування системи безоплатної правової допомоги: 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги в 

пілотних регіонах України; дослідження стану реалізації права 

на безоплатну правову допомогу в цих регіонах; підтримка веб-

сторінки, присвяченої проблемам надання безоплатної правової 

допомоги; підготовка відповідного проекту закону.

Сума: $ 91 900 

Організація: Всеукраїнський громадський комітет підтримки 

аграрної реформи (02230, м. Київ, вул. Братиславська , 14, оф. 76,  

тел. (044) 501 78 72).

Керівник проекту: Мельничук Вадим Васильович.

Зміст проекту: Забезпечення й реалізація всього спектру прав і 

законних інтересів селян України через вдосконалення нормативно-

правового регулювання, форм і видів управління органами влади 

та місцевого самоуправління сільськогосподарської діяльності 

селян у відповідності до вимог СОТ та Спільної аграрної політики 

ЄС. Здійснення правопросвітньої та правозахисної діяльності для 

сільського населення.

Сума: $ 19 980 

Організація: Громадський комітет захисту конституційних прав 

та свобод громадян (91055, м. Луганськ, а/с 98,   

тел. (0642) 55 34 25, 55 34 27, 53 67 72).

Керівник проекту: Козирєв Микола Кузьмич.

Зміст проекту: Проведення, в рамках роботи Комісії з питань 

соціального захисту населення і дотримання прав людини, 

незалежної експертизи дотримання державних соціальних 

гарантій щодо заробітної плати найманих робітників у Луганській 

області та сприяння подоланню порушень закону у цій сфері.

Сума: $ 14 500 

Організація: Конгрес національних громад України (03049,   

м. Київ, вул. Курська, 6, к.39, тел. (044) 248 36 70).

Керівник проекту: Зісельс Йосиф Самійлович.

Зміст проекту: Проведення заходів з відзначення 30-ї річниці 

створення Української групи сприяння виконанню Гельсінських 

угод, зокрема проведення семінару “Права людини в Україні: 

вчора і сьогодні”.

Сума: $ 5 000 

Організація: Екологічно-гуманітарне об’єднання “Зелений 

Світ” (48500, Тернопільська обл., м. Чортків, а/с 12 гол. пошта, 

тел. (097) 752 41 22).

Керівник проекту: Степаненко Олександр Михайлович.

Зміст проекту: Проведення моніторингу виконання Україною 

положень Оргуської конвенції про доступ до інформації про 

довкілля, проведення кампанії протидії фактам незаконного 

обмеження доступу до екологічної інформації. Підготовка та 

розповсюдження аналітичної доповіді “Доступ до екологічної 

інформації в Україні. Теорія та практика”.

Сума: $ 11 811 

Організація: Харківська міська громадська організація 

“Харківський інститут соціальних досліджень” (61000, м. Харків, 

вул. Академіка Проскури, 1а, тел. (096) 364 87 14).

Керівник проекту: Кобзін Денис Олександрович.

Зміст проекту: Проведення дослідження стану надання 

безоплатної правової допомоги у Харківському регіоні: збір 

статистичних даних, проведення соціологічних опитувань, 

опитувань експертів, фокус-груп.

Сума: $ 13 800 

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських організацій 

“Українська Гельсінська спілка з прав людини” (04071, м. Київ,  

вул. Олегівська, 36, к. 309, тел. (044) 417 41 18).

Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович.

Зміст проекту: Розвиток практики судового захисту прав людини 

у справах, що становлять суспільний інтерес: формування мережі 

адвокатів, проведення професійних тренінгів.

Сума: $ 51 400 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Романов Роман Валерійович.

Зміст проекту: Участь адвокатів, які залучені до реалізації 

пілотних проектів у Харкові та Білій Церкві у регіональному 

тренінгу для адвокатів організованому Правовою Ініціативою 

Інституту Відкритого Суспільства.

Сума: $ 5 900 

Організація: Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я 

(73000, м. Херсон, вул.  Фрунзе, 2, оф. 23, тел. (0552) 24 60 03).

Керівник проекту: Бімбірайте Наталя-Дануте Антано.

Зміст проекту: Видання збірки “Виправдувальний вирок у 

кримінальному процесі України”. Проведення всеукраїнського 

просвітницького семінару для суддів, прес-конференцій та 

соціологічного опитування з тематики проекту.

Сума: $ 14 950 

Організація: Громадський комітет сприяння реалізації 

конституційного права людини на правову допомогу (м. Біла 

Церква, Сквирьське шосе, 194).

Керівник проекту: Кіккас Віктор Едгарович.

Зміст проекту: Реалізація пілотного проекту з надання 

безоплатної правової допомоги у місті Біла Церква в межах заходів 

передбачених Концепцією формування системи безоплатної 

правової допомоги.

Сума: $ 48 100 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Кількість проектів: 45

Сума $ 506 799
Частка у загальній сумі грантів 8,13 %

Мета діяльності програми у 2006 році — підтримка реалізації принципів свободи слова і висловлювань, становлення і розвитку 

незалежних професійних ЗМІ в Україні.

Пріоритети програми у 2006 році: 

 Підтримка становлення в Україні системи та стандартів Суспільного мовлення. 

 Сприяння роздержавленню державних та комунальних ЗМІ України.

 Підтримка розвитку законодавства у медіа-сфері.

Конкурси 2006 року:
Конкурс “Узагальнення і поширення в регіонах успішного досвіду роздержавлення ЗМІ”, спрямований на підтримку ініціатив, 

що сприяють проведенню в Україні роздержавлення ЗМІ шляхом поширення успішного вітчизняного досвіду реалізації відповідних 

змін в управлінні та діяльності ЗМІ.

Конкурс “Підтримка кампанії громадського сприяння процесу роздержавлення ЗМІ”, в межах якого підтримано ініціативи 

громадських організацій, що працюють у сфері ЗМІ, спрямовані на започаткування процесу роздержавлення друкованих засобів 

масової інформації в Україні.

Конкурс “Сприяння організації громадського контролю за діяльністю органів державної влади у сфері ЗМІ”, в межах якого 

підтримано ініціативи спрямовані на забезпечення прозорості та законності діяльності органів державної влади у сфері ЗМІ.

Важливі ініціативи та підтримані проекти: 
 Восени 2006 року за підтримки програми був реалізований проект Академії української преси "Україні — незалежні медіа: 

Проведення експерт-клубів та видання методичного посібника щодо проблем роздержавлення преси в Україні". Проектом 

передбачалося проведення трьох екперт-клубів у регіонах (м. Мена Чернігівська обл., Бєлгород-Дністровський Одеська 

обл. та Харків) з метою підвищення рівня ознайомлення представників ЗМІ, влади, політичних партій, громадськості з 

перспективами та перевагами роздержавлення державних та комунальних ЗМІ, а також видання методичного посібника 

з описанням основ та інструментів сучасного медіа-менеджменту. Загалом у заходах за проектом взяли участь понад 60 

учасників – представників державних та комунальних медіа. Вони отримали докладні консультації щодо перспектив та шляхів 

роздержавлення, напрямків підвищення рівня управління ЗМІ у ринкових умовах. Особливістю проекту є його орієнтація на 

районні комунальні видання – на первинний рівень роздержавлення. До цього основна увага тренерів та медіа-консультантів 

зосереджувалася, як правило, на рівні обласних видань та ЗМІ, що розповсюджуються у великих містах.

 Досить масштабним також є проект Харківської незалежної асоціації "Журналістська ініціатива". Проектом передбачається 

проведення у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській областях серії дводенних круглих столів на тему 

роздержавлення, а також надання подальшої консультативної та методичної підтримки учасникам програми. Реалізація проекту 

триває, однак, як очікується, він суттєво допоможе комунальним друкованим ЗМІ, що видаються у вказаних регіонах, підвищити 

якість своєї роботи вже зараз, належно підготуватися до роздержавлення та знайти свій шлях подальшого розвитку на ринкових 

засадах. Важливо те, що виконавець проекту взяв на себе зобов’язання, фактично, виконувати роль ресурсного центру для тих 

ЗМІ, які будуть залучені до реалізації проекту. Подібні ініціативи реалізовуються, як вже зазначалося, і в низці інших регіонів.

 Як інноваційний можна охарактеризувати проект Східноєвропейського інституту проблем медіа, яким передбачається 

проведення системного правового аналізу всіх нормативно-правових актів Національної ради України та підготовка звіту 
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щодо їх відповідності чинному законодавству України та узгодженості між собою. У рамках проекту планується видання першої 

в Україні повної збірки нормативно-правових актів Національної ради, що вирішить проблему недоступності та закритості 

значної частини правової бази, керуватися якою повинні всі телерадіокомпанії України. Реалізація цього проекту триває.

 У 2006 році програма "ЗМІ" також підтримала кілька ініціатив, основною метою яких було підвищення професійного рівня 

вітчизняної журналістики. Всі ці проекти були досить вдалими. Відтак, у 2007 році відповідну діяльність виокремлено 

як самостійний напрямок-пріоритет програми. З числа таких проектів варто особливо виділити ініціативу громадської 

організації "За професійну журналістику!". За проектом, низка відомих журналістів, що мають бездоганну репутацію та 

авторитет серед колег, провели серію лекцій, майстер-класів, семінарів для студентів-журналістів молодших курсів 6-ти 

провідних журналістських шкіл України. У кожному з вузів було проведено до 12 занять, присвячених проблемам професійної 

етики та стандартів журналістики. Метою кожного заходу було донести до майбутніх журналістів розуміння суті цензури, 

причин її виникнення, шляхів боротьби з нею, впливу участі журналіста у підготовці замовних матеріалів на його подальшу 

професійну кар’єру тощо. Загалом, цільова аудиторія проекту склала понад 500 студентів. Реалізація проекту мала помітний 

резонанс у суспільстві.

 Досить успішною у 2006 році була також співпраця програми з органами державної влади, відповідальними за вироблення та 

реалізацію державної політики у сфері ЗМІ. Так, впродовж усього року тривала успішна робота щодо підтримки діяльності 

міжвідомчої робочої групи Міністерства юстиції України з розробки проектів законів України в інформаційній сфері. 

Програма надала допомогу учасникам робочої групи у підготовці, зокрема, проекту Закону України про реформування 

державних та комунальних друкованих ЗМІ. Цей проект був за підтримки програми також багаторазово обговорений за 

участі громадськості на різних рівнях – у Києві та в регіонах. Метою проекту було зробити процес підготовки відповідних 

державних рішень якомога прозорим.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Варто відзначити, що у 2006 році перед програмою постала низка труднощів та ризиків. Передусім, у зв’язку з парламентськими 

виборами та тривалим процесом формування робочих органів парламенту помітно затрималася реалізація планів програми у сфері 

законотворчої діяльності. Політична невизначеність не сприяла також налагодженню співпраці з органами влади.

Головним ризиком, який може перешкодити в реалізації пріоритетів програми, залишається брак політичної волі щодо створення 

в Україні суспільного мовлення та роздержавлення ЗМІ. У 2007 році програма планує долати згадані перешкоди та ризики шляхом 

підтримання плідної співпраці з органами державної влади, що діють у сфері ЗМІ, а також шляхом посилення кампаній громадського 

сприяння та лобіювання реформування галузі.

Партнерство та співпраця 

Восени 2006 року відновила свою роботу Громадська рада з питань свободи слова та інформації, яка є консультативно-дорадчим 

органом відповідного Комітету Верховної Ради України. Метою Громадської ради є участь у розробці важливих для медіа 

законопроектів, проведення громадської експертизи документів, які перебувають на розгляді Комітету, надання Комітетові висновків 

щодо них, моніторинг ситуації з дотриманням стандартів свободи слова в Україні та ін. Діяльність Громадської ради здійснюється 

за підтримки програми.

Наприкінці 2006 року програмою була започаткована також співпраця з Національною комісією з утвердження свободи слова 

та розвитку інформаційної галузі. Національна комісія є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Серед 

напрямків її діяльності – пріоритетні для програми теми розбудови в Україні суспільного мовлення, роздержавлення, розвитку 

медіа законодавства, підвищення фахового рівня журналістів тощо. Тому програма підтримує діяльність секретаріату Національної 

комісії, мережі її регіональних координаторів, проведення публічних заходів тощо. 

У 2006 році було реалізовано низку досить успішних заходів, інформаційних кампаній у ЗМІ тощо, метою яких було поінформувати 

громадськість про переваги суспільного мовлення, незалежної від влади преси; сприяти підвищенню зацікавленості громадян 

у реформах у сфері державних та комунальних ЗМІ; пролобіювати демократичні зміни до законодавства засобами публічного 

громадського тиску, а також донести до відома зацікавлених суб’єктів інформацію про вдалі приклади роздержавлення в Україні та 

за кордоном. Географія підтриманих таким чином проектів досить широка: Київ, Житомир, АР Крим, Луганськ, Запоріжжя, Харків, 

Чернігів, Львів та ін. Підтримані місцеві неурядові організації (Асоціація професійних журналістів та рекламістів Житомирщини, 

Агенція сприяння реформуванню комунальних ЗМІ Чернігівщини, Луганська Обласна Фундація “Регіон і Громада” та ін.).
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Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

АР Крим 1 1 $ 2 390 $ 2 390

Вінницька обл. 1 - $ 8 200 $ -

Волинська обл. 1 - $ 12 909 $ -

Донецька обл. 1 1 $ 5 907 $ 5 907

Закарпатська обл. 1 - $ 16 000 $ -

м. Київ 27 27 $ 331 480 $ 331 480

Луганська обл. 1 - $ 7 720 $ -

Львівська обл. 2 1 $ 24 605 $ 9 605

Миколаївська обл. 1 - $ 11 047 $ -

Одеська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Полтавська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 22 997 $ -

Сумська обл. 1 - $ 10 659 $ -

Тернопільська обл. 2 - $ 7 000 $ -

Харківська обл. 1 1 $ 9 585 $ 9 585

Хмельницька обл. 1 - $ 10 300 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Разом: 45 31 $ 506 799 $ 358 967
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Сприяння створенню громадського мовлення
Кількість проектів: 7
Сума $ 84 504
Частка у загальній сумі грантів 1.36 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Замніус Віталій Михайлович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності Громадської Ради 

з питань свободи слова та інформації, як механізму 

консолідованого впливу громадськості на розробку та 

прийняття рішень. Проведення круглих столів, робочих 

зустрічей та прес-конференцій, присвячених актуальним 

питанням законотворення в інформаційній сфері та 

оприлюдненню результатів моніторингів дотримання 

стандартів свободи слова та доступу до інформації.

Сума: $ 11 700 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 

української преси” (01133, м. Київ, бул. Л.Українки 26,   

оф. 705/706, тел. (044) 230 69 81).

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.

Зміст проекту: Проведення моніторингу провідних 

українських телеканалів. Отримання та оприлюднення 

достовірних даних щодо рівня представлення різних подій, 

суспільних явищ засобами масової інформації. Вивчення 

наскільки реальні події достовірно, всебічно і збалансовно 

подаються ЗМІ і чи дотримуються при цьому журналісти 

професійних стандартів.

Сума: $ 14 950 

Організація: Асоціація “Спільний простір” (04119, м. Київ,  

вул. Мельникова, 36/1, оф.210, тел. (044) 483 19 59).

Керівник проекту: Чекмишев Олександр Вікторович.

Зміст проекту: Моніторинг відображення у регіональній 

пресі партійних програм та головних проблем суспільства 

напередодні Праламентських виборів у березні 2006 року.

Сума: $ 12 200 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Замніус Віталій Михайлович.

Зміст проекту: Забезпечення розробки проектів законодавчих 

актів у сфері ЗМІ; залучення професійної громадськості до 

роботи у міжвідомчій робочій групі при Міністерстві юстиції; 

проведення громадського обговорення та лобіювання реформ у 

медіа сфері.

Сума: $ 14 160 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Замніус Віталій Михайлович.

Зміст проекту: Проведення чотирьох круглих столів з метою 

презентації та обговорення напрацювань робочої групи з 

розробки законопроектів в інформаційній та медійній сферах 

при Міністерстві юстиції України в регіонах України; залучення 

та врахування пропозицій більш широкого кола експертів та 

громадськості на місцях.

Сума: $ 6 594 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 

української преси” (01133, м. Київ, бул. Л.Українки 26,   

оф. 705/706, тел. (044) 230 69 81).

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.

Зміст проекту: Проведення моніторингу політичних новин в 

АР Крим на предмет збалансованості висвітлення новин ЗМІ 

Криму. Розповсюдження аналітичної інформації щодо рівня 

цензури та заангажованості ЗМІ Криму серед українських 

засобів масової інформації. Проведення двох прес-конференцій 

про стан та динаміку роботи кримських ЗМІ, що висвітлюють 

політичні новини.

Сума: $ 10 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Замніус Віталій Михайлович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності Громадської ради 

з питань свободи слова та інформації, як механізму 

консолідованого впливу громадськості на розробку та 

прийняття рішень. Експертно-аналітичне та інформаційне 

забезпечення діяльності з розробки та прийняття законодавчих 

актів у сфері забезпечення свободи слова та діяльності ЗМІ.

Сума: $ 14 900 
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Сприяння роздержавленню державних та комунальних ЗМІ
Кількість проектів: 6
Сума $ 77 989
Частка у загальній сумі грантів 1,25 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Телекритика” (04112,   

м. Київ, вул. Ризька, 15, тел. (044) 577 03 57).

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна.

Зміст проекту: Створення, друк та розповсюдження часопису 

“Телекритика”, спрямованого на посилення громадського 

обговорення комплексу медіа проблем в Україні. Залучення 

широкого громадського, експертного, професійного 

середовища до дискусій щодо розвитку медіа ринку України.

Сума: $ 19 980 

Організація: Українська асоціація видавців періодичної преси 

(01033, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 38б, оф.16,                       

тел. (044) 289 99 90).

Керівник проекту: Тарасенко Олександр Володимирович.

Зміст проекту: Створення ресурсного консультаційного 

центру для державних та комунальних друкованих ЗМІ, який 

надаватиме безкоштовні юридичні та інформаційні консультації 

з питань реформування керівникам ЗМІ. Створення та 

розповсюдження посібника “Реформування державних та 

комунальних газет. Надання практичних порад щодо переходу 

на самофінансування”.

Сума: $ 8 980 

Організація: Підприємство об’єднання громадян Національної 

спілки журналістів України “Редакція журналу “Журналіст 

України” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27а, тел. (044) 234 23 59).

Керівник проекту: Черемних Віра Миколаївна.

Зміст проекту: Підготовка та випуск інформаційно-довідково-

аналітичного щомісячного спецвипуску “Практикум з 

реформування комунальної газети” — спеціального додатку до 

журналу “Журналіст України”.

Сума: $ 10 000 

Організація: Харківська незалежна асоціація “Журналістська 

ініціатива” (61052, м. Харків, вул. Шекспіра, 10, к.36,         

тел. (057) 342 29 10).

Керівник проекту: Абрамов Олексій Геннадійович.

Зміст проекту: Проведення у Львівській, Вінницькій, 

Полтавській, Дніпропетровській, Одеській областях серії 

дводенних круглих столів на тему роздержавлення. Надання 

консультативної та методичної підтримки учасникам програми.

Сума: $ 9 585 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 

української преси” (01133, м. Київ, бул. Л.Українки 26,                 

оф. 705/706, тел. (044) 230 69 81).

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.

Зміст проекту: Проведення трьох експерт-клубів у регіонах 

(м.Мена, Чернігівська обл., Бєлгород-Дністровський, Одеська 

обл. та Харків) з метою підвищення рівня ознайомлення 

представників ЗМІ, влади, політичних партій, громадськості 

з перспективами та перевагами приватизації ЗМІ. 

Започаткування та супровід спеціальної рубрики в інтернет-

виданні “Телекритика”. Видання методичного посібника з 

описанням основ та інструментів сучасного медіа-менеджменту.

Сума: $ 14 654 

Організація: Громадська організація “Інститут прикладних 

правових досліджень “Право” (04071, м. Київ, вул. Оболонська, 7, 

тел. (044) 276 86 46).

Керівник проекту: Ковриженко Денис Сергійович.

Зміст проекту: Здійснення комплексного дослідження 

українського та європейського досвідів у сфері медіа реформ. 

Ознайомлення з результатами проведеного дослідження 

широких експертних та громадських кіл шляхом публікації 

книги “Медіа-реформи в країнах Європи: досвід та пропозиції 

для України”. Проведення презентації дослідження під час 

двох прес-конференцій. Розміщення електронного варіанту 

дослідження на веб-сторінках організацій партнерів 

(“Телекритика”, “Академії української преси”, Незалежна 

асоціація мовників).

Сума: $ 14 790 
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Розвиток медіа-законодавства
Кількість проектів: 4
Сума $ 46 090
Частка у загальній сумі грантів 0,74 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Східноєвропейський 

інститут проблем медіа” (01015, м.Київ, вул. Московська, 37/2, 

оф.79, тел.(044) 280 70 07).

Керівник проекту: Большакова Ольга Юріївна.

Зміст проекту: Створення телефонної лінії правової 

допомоги засобам масової інформації; забезпечення доступу 

телерадіокомпаній до безкоштовних юридичних консультацій 

щодо порядку та форм розміщення в ефірі матеріалів, які є 

передвиборною агітацією.

Сума: $ 6 420 

Організація: Всеукраїнська професійна спілка “Незалежна 

медіа-профспілка України” (03150, м. Київ,                                   

вул. В. Васильківська, 54, кв. 1, тел. (044) 537 20 03).

Керівник проекту: Гузь Сергій Іванович.

Зміст проекту: Налагодження ефективного громадського 

контролю з боку незалежних медіа профспілок за дільністю 

місцевих органів влади у трьох регіонах України (Донецька, 

Львівська та Київська області); вироблення на їх прикладі ряду 

дієвих механізмів і способів здійснення контролю за діяльністю 

владних органів, а також способів протистояння тиску з 

боку органів державної влади на місцях для застосування 

українськими ЗМІ різної форми власності; забезпечення 

доступу до інформації та права на дотримання свободи слова в 

Україні.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Східноєвропейський 

інститут проблем медіа” (01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, 

оф.79, тел. (044) 280 70 07).

Керівник проекту: Селютіна Світлана Михайлівна.

Зміст проекту: Проведення системного правового аналізу 

всіх нормативно-правових актів Національної ради України, 

підготовка звіту щодо їх відповідності чинному законодавству 

України та узгодженості між собою. Видання першої в Україні 

повної збірки нормативно-правових актів Національної 

ради, що вирішить проблему недоступності та закритості 

значної частини правової бази, керуватися якою повинні всі 

телерадіокомпанії України.

Сума: $ 14 870 

Організація: Громадська організація “Українська медіа спілка” 

(01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, студія 119, тел. (044) 230 83 10).

Керівник проекту: Дашко Андрій Борисович.

Зміст проекту: Проведення моніторингу застосування заходів 

юридичної відповідальності щодо ЗМІ. Розробка пропозицій 

щодо удосконалення чинного законодавства України в частині 

юридичної відповідальності ЗМІ та встановлення санкцій за 

порушення законодавства у медійній сфері шляхом підготовки, 

публікації, обговорення та розповсюдження комплексного 

прикладного дослідження “Юридична відповідальність ЗМІ в 

Україні: законодавство, правозастосовча практика, пропозиції”.

Сума: $ 14 800 
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Відкритий фонд для ЗМІ України
Кількість проектів: 21
Сума $ 250 668
Частка у загальній сумі грантів 4,02 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Вінницька обл. 1 - $ 8 200 $ -

Волинська обл. 1 - $ 12 909 $ -

Закарпатська обл. 1 - $ 16 000 $ -

м. Київ 6 6 $ 93 231 $ 93 231

Луганська обл. 1 - $ 7 720 $ -

Львівська обл. 2 1 $ 24 605 $ 9 605

Миколаївська обл. 1 - $ 11 047 $ -

Одеська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Полтавська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 22 997 $ -

Сумська обл. 1 - $ 10 659 $ -

Тернопільська обл. 2 - $ 7 000 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 10 300 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Разом: 21 7 $ 250 668 $ 102 836

Сприяння реформуванню, дотриманню та виконанню 
законодавства в інформаційній сфері

Кількість проектів: 10
Сума $ 132 836
Частка у загальній сумі грантів 2,13 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Закарпатська обл. 1 - $ 16 000 $ -

м. Київ 6 6 $ 93 231 $ 93 231

Львівська обл. 1 1 $ 9 605 $ 9 605

Тернопільська обл. 1 - $ 2 000 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Разом: 10 7 $ 132 836 $ 102 836
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Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 

української преси” (01133, м. Київ, бул. Л.Українки 26,     

оф. 705/706, тел. (044) 230 69 81).

Керівник проекту: Хорозова Олена Олексіївна.

Зміст проекту: Проведення в кожному регіоні України громадських 

слухань “Перспективи роздержавлення в Україні електронних ЗМІ”, 

за результатами яких було вироблено пропозиції щодо можливих 

механізмів роздержавлення телерадіокомпаній та видання збірки 

статей “Перспективи роздержавлення в Україні електронних ЗМІ”.

Сума: $ 23 691 

Організація: Громадська організація “Центр реформ преси та 

телебачення “Простір” (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 11).

Керівник проекту: Гризодуб Ярослав Дмитрович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності щодо розробки редакційних 

статутів телерадіоорганізацій шляхом підготовки та проведення 

6 семінарів за участю керівників, творчих працівників, 

юрисконсультів та менеджерів телерадіоорганізацій.

Сума: $ 1 000 

Організація: Громадська організація “Інститут правових технологій” 

(04053, м. Київ, вул. Артема, 14-а, кв. 65, тел. (067) 243 33 64).

Керівник проекту: Гончарук Михайло Петрович.

Зміст проекту: Розробка пропозицій щодо системного 

вдосконалення нової редакції Закону України “Про телебачення 

та радіомовлення” та їх популяризація з метою впровадження у 

чинне законодавство.

Сума: $ 15 000 

Організація: Громадська організація “Східноєвропейський 

інститут проблем медіа” (01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, 

оф.79, тел. (044) 280 70 07).

Керівник проекту: Большакова Ольга Юріївна.

Зміст проекту: Створення експертної ради з питань розробки 

Концепції розвитку телерадіопростору України; розробка та 

затвердження структурного плану Концепції.

Сума: $ 24 500 

Організація: Громадська організація “Інститут прикладних 

правових досліджень “Право” (04071, м. Київ, вул. Оболонська, 7, 

тел. (044) 276 86 46).

Керівник проекту: Ковриженко Денис Сергійович.

Зміст проекту: Переклад нормативно-правових актів 

Європейського Союзу в інформаційній сфері з мови оригіналу 

на українську мову, проведення попереднього дослідження 

відповідності інформаційного законодавства України праву 

ЄС; видання і розповсюдження книги “Інформаційне право 

ЄС та України: проблеми адаптації”, розробка пропозицій до 

законодавчих актів України в інформаційній сфері, спрямованих 

на приведення їх у відповідність до вимог права ЄС.

Сума: $ 20 000 

Організація: Асоціація медіа-юристів Львівщини (79011,   

м. Львів, вул. Кубійовича, 35/3, тел. (050) 370 24 74).

Керівник проекту: Яцків Тетяна Геннадіївна.

Зміст проекту: Проведення круглого столу на тему 

“Забезпечення доступу до інформації органами державної влади 

та місцевого самоврядування при виконанні журналістами 

своїх професійних обов’язків”; підготовка брошури “Стандарти 

журналістської етики: вітчизняний та іноземний досвід”.

Сума: $ 9 605 

Організація: Громадська організація “Асоціація регіональних 

журналістів “Медіа-Професіонал” (18000, м. Черкаси,                 

вул. Хрещатик, 223, 4-й поверх, тел. (050) 448 72 57).

Керівник проекту: Томіленко Сергій Антонович.

Зміст проекту: Проведення у 6 регіонах — Черкаси, Ужгород, 

Хмельницький, Кіровоград, Полтава, Слов’янськ (Донецька 

обл.) — Медіа Клубів (професійних дискусій журналістів) на 

тему практики журналістських розслідувань та захисту прав 

їх авторів; проведення у кожному з обраних регіонів 2-денних 

тренінгів з журналістської етики для працівників місцевих 

медіа; видання 2 посібників, напрацьованих матеріалів за 

темами журналістського розслідування та етики.

Сума: $ 12 000 

Організація: Тернопільська о бласна організація Спілки 

журналістів України (46001, м. Тернопіль, вул. Острозького, 3).

Керівник проекту: Безкоровайний Євген Іванович.

Зміст проекту: Проведення семінарів з питань роздержавлення 

комунальних ЗМІ в Тернопільській області та їх висвітлення в 

незалежній газеті “Четверта влада”.

Сума: $ 2 000 

Організація: Громадська організація “Українська медіа спілка” 

(01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, студія 119, тел. (044) 230 83 10).

Керівник проекту: Дашко Андрій Борисович.

Зміст проекту: Проведення науково-практичної конференції 

“Український продукт та українська мова в ефірі: стан, 

проблеми, перспективи”. Вироблення рекомендацій щодо 

законодавчого регулювання та державної політики в сфері 

виробництва програмного продукту.

Сума: $ 9 040 

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство 

ромів “Романі Яг” (88007, Закарпатська обл., м. Ужгород,            

вул. Дунаєвського, 18, тел.(0312) 61 39 56, 61 41 21).

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович.

Зміст проекту: Підтримка створення незалежної громадської 

радіостанції Карпатського Єврорегіону у м. Ужгороді.

Сума: $ 16 000 

Проекти, підтримані за програмою:
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Підготовка та поширення інформаційних продуктів з метою 
підвищення відповідальності й підзвітності органів влади

Кількість проектів: 8
Сума $ 94 173
Частка у загальній сумі грантів 1,51 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Вінницька обл. 1 - $ 8 200 $ -

Волинська обл. 1 - $ 12 909 $ -

Луганська обл. 1 - $ 7 720 $ -

Львівська обл. 1 - $ 15 000 $ -

Миколаївська обл. 1 - $ 11 047 $ -

Одеська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 22 997 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 10 300 $ -

Разом: 8 - $ 94 173 $ -

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Рівненська міська громадська організація 

“Рівненський прес-клуб” (м. Рівне, вул. Майдан Незалежності, 3,  

оф. 412).

Керівник проекту: Торбіч Володимир Анатолійович.

Зміст проекту: Проведення циклу журналістських розслідувань 

“Четверта влада” та їх трансляція на телеканалі “Рівне-1”.

Сума: $ 22 997 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Телерадіокомпанія “Круг” (м. Одеса, вул. Єврейська, 4,                  

тел. (0482) 34 00 76).

Керівник проекту: Константинов Олег В’ячеславович.

Зміст проекту: Підтримка створення та трансляції програми “Влада 

і народ: пряма мова” на телеканалі “Круг” з метою підвищення 

обізнаності населення щодо дій органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування.

Сума: $ 6 000 

Організація: Незалежна громадсько-політична газета “Южная 

правда” (54027, м. Миколаїв, вул. Адміральська ,20,                     

тел. (0512) 35 20 47, 47 19 50).

Керівник проекту: Стеценко Микола Станіславович.

Зміст проекту: Проведення круглих столів на теми 

самоорганізації населення. Випуск вкладки до газети “Спитай у 

влади” (м. Миколаїв) за матеріалами круглих столів.

Сума: $ 11 047 

Організація: Корпорація “Медіа Корпорація “RIA” (21016,   

м. Вінниця, а/с 5805, тел. (0432) 53 16 13).

Керівник проекту: Лемко Павол.

Зміст проекту: Створення та видання впродовж 11 місяців 

щотижневих спеціальних сторінок “Громада за прозорість влади” 

у районних ЗМІ Вінницької області.

Сума: $ 8 200 

Організація: Громадська організація “Вибір” (94000, Луганська обл., 

м. Стаханов, вул. Леніна, 3, к. 11, тел. (0644) 44 54 73).

Керівник проекту: Комякова Ольга Олександрівна.

Зміст проекту: Проведення семінару “Взаємодія ЗМІ та влади: 

досвід, проблеми та шляхи їх подолання”. Моніторинг дотримання 

органами місцевої влади права громадян на доступ до інформації. 

Розміщення і обговорення рішень влади в рубриці “Люди і влада” на 

сторінках щотижневої газети “Телегазета” (м.Стаханов).

Сума: $ 7 720 

Організація: Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза” (79008,  

м. Львів, вул. Лисенка 43, 3-й поверх, тел.(0322) 97 55 70, 97 55 50).

Керівник проекту: Скочиляс Любомир Степанович.

Зміст проекту: Проведення моніторингу суспільних процесів 

на Львівщині з наступним публічним обговоренням у форматі 

теледебатів, чат-форумів та підсумкового форуму.

Сума: $ 15 000 
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Організація: ДП Телерадіокомпація “Аверс” (43026, м. Луцьк, 

вул. Конякіна, 19а, тел. (0332) 77 85 00).

Керівник проекту: Щербатюк Наталія Миколаївна.

Зміст проекту: Виготовлення і трансляція в прямому ефірі 

циклу телепрограм “Прошу слова” телерадіокомпанією “Аверс” 

(м. Луцьк). Обговорення нагальних проблем у регіоні та 

отримання відповідей від органів державної влади.

Сума: $ 12 909 

Організація: Приватне підприємство “Редакція “Є” (29025,     

м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 203,  

тел. (0382) 76 53 81, 76 42 06).

Керівник проекту: Колісніченко Т.С..

Зміст проекту: Видання щомісячного додатку “Влада громади” 

до газети “Є” (м. Хмельницький) задля забезпечення прозорості 

дій влади на Хмельниччині.

Сума: $ 10 300 

Інформаційні обміни між регіонами України
Кількість проектів: 3
Сума $ 23 659
Частка у загальній сумі грантів 0,38 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Полтавська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Сумська обл. 1 - $ 10 659 $ -

Тернопільська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Разом: 3 - $ 23 659 $ -

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Тернопільська міська громадська організація 

“Студія журналістики “Кореспондент” (46000, м. Тернопіль,          

вул. Оболоня, 11/68, тел. (0352) 25 50 63).

Керівник проекту: Вербицька Тетяна Олександрівна.

Зміст проекту: Підтримка інформаційних обмінів між 

журналістами та ЗМІ Сходу і Заходу України (Тернопіль —Донецьк).

Сума: $ 5 000 

Організація: Сумська обласна громадська організація 

“Сумський прес-клуб” (40030, м. Суми, Червона Площа , 13, оф. 7, 

тел. (0542) 34 07 99).

Керівник проекту: Акіменко Алла Олександрівна.

Зміст проекту: Підтримка обмінів 6 груп журналістів між 

Сумщиною та Буковиною.

Сума: $ 10 659 

Організація: Полтавська обласна громадська організація 

“Полтавський прес-клуб” (36037, м. Полтава, пр. Рибальський, 

20, кв. 91, тел. (0532) 56 26 57).

Керівник проекту: Неїжмак Василь Григорович.

Зміст проекту: Обмін представниками регіональних ЗМІ 

Полтавської та Донецької областей з метою підвищення 

професійного рівня працівників регіональної преси.

Сума: $ 8 000 
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Різне
Кількість проектів: 7
Сума $ 47 548
Частка у загальній сумі грантів 0,76 %

 Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Телекритика” (04112, м. Київ, 

вул. Ризька, 15, тел. (044) 577 03 57).

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна.

Зміст проекту: Упорядкування та узагальнення у книзі 

“Моніторинг та аналіз теленовин січень-березень 2006” даних 

моніторингу та аналізу теленовин, а також виборчих телепрограм, 

який здійснювався у час проведення виборчої кампанії 2006р.

Сума: $ 5 451 

Організація: Громадська організація “Центр досліджень 

соціальних перспектив Донбасу” (83048, м. Донецьк,                  

вул. Артема, 193-в, кв. 67, тел. (0622) 90 49 67).

Керівник проекту: Менендес Енріке Анатолійович.

Зміст проекту: Технічна модернізація хостингу сайту “Остров” 

(www.ostro.org): покращення доступу до цього інформаційного 

ресурсу, надання нових сервісів користувачам.

Сума: $ 5 907 

Організація: Громадська організація “Інститут медіа права” 

(04112, м. Київ, вул. Ризька, 15, тел. (044) 458 44 38).

Керівник проекту: Шевченко Тарас Сергійович.

Зміст проекту: Проведення Міжнародної літньої школи з 

медіа-права — професійної навчальної програми для юристів з 

питань свободи слова та інформації, діяльності засобів масової 

інформації, захисту честі, гідності та ділової репутації, захисту 

приватного життя тощо.

Сума: $ 11 900 

Організація: Громадська організація “За професійну 

журналістику” (01103, м. Київ, вул. Німанська ,5, кв. 72,  

тел.(044) 239 16 86).

Керівник проекту: Соболєв Єгор Вікторович.

Зміст проекту: Організація та викладання спецкурсів та 

тренінгів-семінарів з журналістської етики та дотримання 

професійних стандартів у вузах, що випускають журналістів: 

Інститут журналістики Київського Національного Університету 

ім.Тараса Шавченка, Львівський Національний Університет 

ім.Івана Франка, Таврійський Національний Університет, 

Запорізький Національний Університет, Черкаський 

Національний Університет ім. Богдана Хмельницького, 

Ужгородський Національний Університет.

Сума: $ 6 700 

Організація: Громадська організація “Телекритика” (04112,   

м. Київ, вул. Ризька, 15, тел. (044) 577 03 57).

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна.

Зміст проекту: Участь медіа експертів у робочій групі 

“Інформації та медіа” (Вашингтон, США) в рамках проекту 

“Українсько-американський політичний діалог”. Обговорення 

питань інформаційної відкритості влади, вдосконалення норм 

законодавства в інформаційній сфері та інших, в яких Україна 

могла б застосувати досвід США та європейських країн.

Сума: $ 5 600 

Організація: Громадська організація “Телекритика” (04112,   

м. Київ, вул. Ризька, 15, тел. (044) 577 03 57).

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна.

Зміст проекту: Професійне та громадське обговорення 

питань розвитку медіа як бізнесу на сторінках “Телекритики”. 

Підтримка спеціалізованих рубрик: “Медіа-ринок”, “Реклама”, 

“Кабельне телебачення”, “Процес”, “Регулювання” з метою 

привернення уваги фахівців ЗМІ, політиків, громадськості до 

проблем, що постають перед вітчизняними медійниками та 

власниками ЗМІ.

Сума: $ 9 600 

Організація: Комітет з моніторингу свободи преси в Криму 

(95000, м. Сімферополь, КМСПК, а/с 142, головпоштамп,  

тел. (0652) 27 69 65).

Керівник проекту: Притула Володимир Євгенович.

Зміст проекту: Підготовка та випуск щорічника “Біла книга 

кримської журналістики” за 2006 р. Проведення круглого 

столу на тему “Проблеми свободи слова у 2006 р. і виклики для 

кримської журналістики у 2007 р.” за участю журналістів, медіа- 

експертів, депутатів та урядовців.

Сума: $ 2 390 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ

Кількість проектів: 55

Сума $ 285 721
Частка у загальній сумі грантів 4,59 %

Мета діяльності програми у 2006 році — розширити можливості доступу до інформації (насамперед наукової) для її ефективного 

використання у вирішенні актуальних проблем українського суспільства.

Пріоритети програми у 2006 році: 

 Проект перекладів

 Сприяння відкритому доступу до наукової літератури

 Український книжковий проект.

Важливі ініціативи та підтримані проекти: 
Проект перекладів – це грантові конкурси підтримки перекладів зарубіжної літератури українською мовою. Програмою традиційно 

надається фінансова та експертна підтримка перекладів і видання якісних текстів, що відіграють наріжну роль у сучасних політичних, 

наукових і культурних дебатах та сприяють розвиткові багатоманітного громадянського суспільства.

Підтримуються переклади найважливіших праць сучасних і класичних зарубіжних авторів із європейської інтеграції, верховенства 

права, розвитку демократії, зміцнення відкритого громадянського суспільства, актуальних суспільно-гуманітарних дискусій, а також 

найновіші і найбільш резонансні художні, науково-популярні і дитячі книжки світу в перекладах українською мовою. 

Щороку за програмою відбуваються відкриті конкурси підтримки перекладів зарубіжної літератури українською мовою. Максимально 

можлива фінансова підтримка становить до 50% від загальної вартості проекту перекладу і видання книжки.

2006-го року Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) та Державний комітет телебачення і радіомовлення України організували 

обговорення Першої редакції концепції Національного центру популяризації української літератури за кордоном. 2007-го року. 

планується експертна підтримка діяльності Національного центру популяризації української літератури за кордоном, який 

запланований в Указі Президента України Про проведення в Україні у 2007 році Року української книги.

Станом на лютий 2007-го р. за підтримки програми в Україні видали 419 перекладів книжок, ще 173 назви книжок готується до друку.

МФВ реалізує спільні програми підтримки перекладів з Ґете-Інститутом (підтримка перекладів із німецької мови на українську), 

Британською Радою в Україні (підтримка перекладів сучасної британської літератури українською), Польським Інститутом у Києві 

(підтримка перекладів з польської мови на українську). А також співпрацює з Відділом преси, культури та інформації Посольства 

США в Україні, програмою “Сковорода” Посольства Франції в Україні.

“Проект перекладів” в Україні розпочався як спільна ініціатива Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ), Інформаційної програми 

Інституту відкритого суспільства та фундації “Наступна сторінка” (Софія) 1998-го року. 

Відкритий доступ — це безкоштовний доступ читачів до якісної наукової літератури у публічному Інтернеті з правом читати, 

завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, посилатися на повнотекстові статті, індексувати тощо, тобто 

використовувати з будь-якою законною метою без фінансових, юридичних чи технічних перешкод (Будапештська Ініціатива 

Відкритого Доступу). В межах проекту відбулися такі найважливіші заходи: 

 Сесія "Бібліотеки і відкритий доступ" на конференції "Управління університетом і університетське самоврядування за умов 

автономії", Національний університет "Києво-Могилянська Академія", 27–28 лютого 2006-го року; 
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 Сесія "Бібліотеки і відкритий доступ" на Міжнародній науково-практичній конференції INFORMATIO-2006 "Інформаційні 

ресурси: проблеми створення, використання, доступу", 2–6 жовтня 2006 року, м. Алушта; 

 Семінари і презентації Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" в українських 

університетах щодо переваг відкритого доступу. 

2006-го року до розвитку проектів відкритого доступу в Україні долучилися Ґете-Інститут та Фонд Фрідріха Науманна. Разом з МФВ 

вони організували 2 міжнародні семінари: 

 28 вересня 2006-го року у МФВ відбувся семінар "Відкритий доступ: інформація, наукова комунікація, культура". 

 13 листопада 2006 року у Ґете-Інституті в Україні відбувся семінар "Відкритий доступ до наукової інформації: нові можливості 

завдяки Інтернету. Частина 2: Авторське право за умов відкритого доступу" для бібліотекарів, науковців, менеджерів освіти 

та журналістів. 

2007-го року окрім підтримки журналів відкритого доступу та репозитаріїв відкритого доступу планується пілотний проект з 

розвитку навчальних курсів у відкритому доступі, триватиме програма семінарів.

Проект реалізується у співпраці з Інформаційною програмою Інституту Відкритого Суспільства, Консорціумом Електронна 

Інформація для бібліотек (eIFL.net), Ґете-Інститутом в Києві та Фондом Фрідріха Науманна.

МФВ розширив перелік партнерів для розвитку пілотних проектів зі створення інституційних архівів/репозитаріїв в Україні. Окрім 

вже задіяних у розробці юридичних і технічних рекомендацій для університетів України — Національного університету “Києво-

Могилянська Академія” (Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська Академія”) та Асоціації “Інформатіо-

Консорціум” — пілотні проекти зі створення університетських репозитаріїв розпочали Львівський Національний Університет 

(проект Львівського центру гуманітарних досліджень) та Український католицький університет. 

МФВ продовжував співпрацю з українськими журналами відкритого доступу для їх включення у Директорію Журналів Відкритого 

Доступу (DOAJ). Зараз у цій Директорії міститься як мінімум 6 українських журналів. 

2006-го року розпочалася співпраця з Google щодо індексування українських наукових журналів. 

Отже, МФВ — чільна організація, яка послідовно розвиває проекти відкритого доступу на національному рівні. 

Український книжковий проект — це проект становлення професійного і потужного книжкового ринку в усій Україні. (Міжнародний 

фонд “Відродження” спільно з Fund for Central and East European Book Projects — Amsterdam отримав трирічний грант (з червня 2005 

до травня 2008 року) від програми МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди).

За час діяльності проекту було створено Інтернет-ресурс української книжкової індустрії www.UABooks.info. Проведено семінари і кон суль-

тації для видавців і книгорозповсюджувачів польськими і голландськими консультантами з дослідження українського книжкового ринку.

В рамках проекту “100 тисяч книжок”, учасниками якого є книготорговельні компанії “Джерела М” та “Самміт-книга”, планується створити 

протягом трьох років 16 дистрибуційних регіональних центрів та 2 центри в м. Києві. На сьогодні вже працює 7 регіональних філій проекту 

“100 тисяч книжок” у містах Рівне, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Вінниця, Полтава, Львів та Одеса. Персонал регіональних центрів працює 

з книгарнями, школами, бібліотеками, вищими навчальними закладами, підприємствами тощо; постачає книжки до книгарень, контролює 

продажі, проводить рекламні акції видавництв і робить книжки доступнішими для читачів.

Задля забезпечення роботи регіональних дистрибуційних центрів створюється єдина інформаційна система, за допомогою якої будь-яка 

книгарня оперативно отримає інформацію про наявність книжок, дізнається про книжкові новинки і зможе зробити свої замовлення.

Семінари і консультації щодо розвитку книжкового ринку в Україні проводять польські і голландські консультанти. Трирічну програму 

тренінгів розпочали семінари Book Marketing Research (BMR, Краків, Польща). Після успішних семінарів BMR 2005-го року. (“Маркетинг 

у видавничій справі” та “Управління книжковою дистрибуцією”) 2006-го року. МФВ організував 6 семінарів та 6 циклів індивідуальних 

консультацій: “Стратегічне планування у видавництві”, “Промоція книжок у видавництві” та “Управління книжковою дистрибуцією” у 

Львові та Києві. 

Цикл семінарів “Стратегія книжкової торгівлі: Колективний підхід” у Києві, Львові і Харкові провів провідний голландський експерт 

Ґюс Схют. До участі в одноденному семінарі окрім видавців та книгорозповсюджувачів запрошували урядовців та фахівців з органів 
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місцевого самоврядування для вироблення спільної стратегії сприяння розвиткові книгорозповсюдження на міському, обласному та 

державному рівнях. Окрім семінарів відбулися індивідуальні консультації для книгарень. 

У вересні 2006-го року Центральний та Східноєвропейський книжковий проект (CEEBP), Амстердам, Форум видавців та Міжнародний 

фонд “Відродження” організували презентацію та дебати “Ефективна промоція книжки: Зростання читацької аудиторії та продажу 

книжок”, які провів Генк Крайма, директор Фонду колективної промоції нідерландської книжки (CPNB) за участі більш, ніж 80 

видавців і книгорозповсюджувачів.

Нарешті український книжковий ринок отримав перші публічні професійні орієнтири діяльності — результати першої хвилі 

першого кількарічного комплексного дослідження українського книжкового ринку. Замовники дослідження — Міжнародний 

фонд “Відродження” та Fund for Central and East European Book Projects, Amsterdam, за підтримки програми МАТРА Міністерства 

закордонних справ Нідерландів. Виконавець дослідження — “ГФК ЮКРЕЙН”. Проміжні та остаточні результати дослідження будуть 

оприлюднюватися та допоможуть у стратегічному плануванні діяльності учасників українського книжкового ринку. 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Видання перекладної наукової літератури і надалі залишається маргінальним зацікавленням серед українських видавців. Видавці 

мало цікавляться іншомовною гуманітаристикою і видають українською переважно ті книжки, які рекомендує видавати МФВ. Як 

тільки з’являється можливість подавати проекти перекладу художньої літератури (німецький і британський конкурси), видавці 

воліють скористатися з цієї нагоди і не видавати гуманітаристику. Видавці і надалі зволікають з виданням книжок, підтриманих МФВ, 

а якість перекладів і надалі залишається недосконалою.

Донині Україна так і не стала активним учасником європейських дискусій через брак перекладів української гуманітаристики та 

літератури загалом іншими мовами. А відсутність України на європейській інтелектуально-культурній мапі шкодить цілісності 

візерунку Центрально- і Східноєвропейського регіону. Цю проблему програма вирішує шляхом сприяння створенню Національного 

центру популяризації української літератури за кордоном.

Консультації з видавцями перекладної літератури в Україні та науковцями засвідчили брак фахових перекладачів та критично 

низький статус перекладу в українському суспільстві. За 9 років діяльності програми фактично не з’явилися нові фахові перекладачі 

гуманітаристики. Тож планується активізація діяльності програми щодо підвищення фахового рівня перекладачів (відновлення 

проекту “Лабораторія наукового перекладу” (www.pereklad.kiev.ua), організація семінарів для перекладачів у співпраці з Гете-

Інститутом, започаткування відзнак за найкращі перші переклади у співпраці з Гете-Інститутом, Британською Радою, Польським 

Інститутом, Посольством Франції в Україні, Відділом преси, культури та інформації Посольства США в Україні, Міністерством 

культури і туризму України, тощо).

Найслабшою ланкою українського книжкового ринку і надалі залишається роздрібний продаж. Для стимулювання розвитку 

книгарень планується конкурс на найліпшу регіональну книгарню (у двох категоріях — велика і невелика). 2007-го року планується 

оголошення пілотних конкурсів у Полтавській та Запорізькій областях

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

АР Крим 1 1 $ 4 250 $ 4 250

Дніпропетровська обл. 1 1 $ 3 000 $ 3 000

м. Київ 41 36 $ 238 936 $ 235 315

Київська обл. 1 1 $ 2 500 $ 2 500

Львівська обл. 9 7 $ 30 715 $ 27 190

Тернопільська обл. 1 1 $ 2 500 $ 2 500

Харківська обл. 1 1 $ 3 820 $ 3 820

Разом: 55 48 $ 285 721 $ 278 575
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Переклад німецької літератури українською мовою у 
співпраці з Ґете-Інститутом

Кількість проектів: 24
Сума $ 103 679
Частка у загальній сумі грантів 1,66 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучма Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Презентація програми підтримки перекладів з 

німецької мови та експертиза перекладів.

Сума: $ 960 

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду 

України (255510, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,   

м. Боярка, вул. Молодіжна, 48, тел. (044) 288 04 59).

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Gosepath, Stefan. 

Philosophie der Menschrechte.

Сума: $ 4 300 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 

рекламна агенція “Проспект” (49101, м. Дніпропетровськ,          

а/с 5411, м. Дніпропетроськ, 49101, тел. (0562) 36 13 66).

Керівник проекту: Максимовський Олександр 

Олександрович.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Steinhoefel, 

Andreas. Der mechanische Prinz.

Сума: $ 3 000 

Організація: Дочірне підприємство “Нора-друк” (01042, м. Київ, 

вул. Лумумби, 4/6, КОРП. А, тел. (044) 206 11 57).

Керівник проекту: Сімонова Елеонора.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Zeh, Juli. Adler und Engel.

Сума: $ 6 500 

Організація: К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.” (04080, м.Київ, 

а/с 1, тел.(044) 462 52 69).

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Maier, Robert. 

Nationalgeschichte im Schulunterricht in Ostmetteleuropa.

Сума: $ 4 000 

Організація: Громадська організація “Науково-видавниче 

об’єднання “Дух і Літера” (04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2, к. 4, 

кім. 210, тел. (044) 425 60 20).

Керівник проекту: Желдак Світлана Олександрівна.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Buber, Martin. Gog 

und Magog. Eine Chronik.

Сума: $ 2 670 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” 

(04070, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел.(044) 425 60 92).

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Strohmeier, Gerd, 

Politik und Massenmedien.

Сума: $ 4 500 

Організація: ТОВ “Видавництво “Промінь” (01133, м. Київ,          

вул. І. Кудрі, 32, оф. 403, тел. (044) 286 69 30).

Керівник проекту: Бойченко Михайло Іванович.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Beck, Ulrich. Macht 

und Gegenmacht im globalen Zeitalter.

Сума: $ 6 500 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” 

(04070, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел. (044) 425 60 92).

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Meyn, Hermann. 

Massenmedien in Deutschland.

Сума: $ 4 300 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 

“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, тел. (0322) 98 00 39,            

221 47 58).

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Gombrich, Ernst H. 

Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser.

Сума: $ 4 360 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 

“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, тел. (0322) 98 00 39, 221 47 58).

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Kaestner, Erich. Der 35.

Сума: $ 2 780 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 

“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, тел. (0322) 98 00 39,             

221 47 58).

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Stern, Carola, 

Brodersen, Ingke. A Strawberry for Hitler. Germany under the 

Swastika.

Сума: $ 3 300 
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Організація: Товарство з обмеженою відповідальністю 

Видавництво “Навчальна книга “Богдан” (46000, м. Тернопіль, 

вул. С. Бандери, 34а, тел. (0352) 25 37 63).

Керівник проекту: Будна Тетяна Богданівна.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Maar, Paul. Grosse 

Schwester, fremder Bruder.

Сума: $ 2 500 

Організація: ТОВ “Видавництво “Астролябія” (79000, м. Львів, 

а/с 66, тел. (032) 298 54 93).

Керівник проекту: Фешовець Олег Васильович.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки Schopenhauer, 

Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung.

Сума: $ 8 000 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 

“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, тел. (0322) 98 00 39, 221 47 58).

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.

Зміст проекту: Дофінансування проекту перекладу і видання 

книжки Preussler, Otfried. Krabat.

Сума: $ 1 000 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 

української преси” (01133, м. Київ, бул. Л.Українки 26,                

оф. 705/706, тел. (044) 230 69 81).

Керівник проекту: Волошенюк Оксана Валеріївна.

Зміст проекту: Дофінансування проекту перекладу і видання 

книжки: “Fischer Lexikon. Publizistik. Massenkommunikation”

Сума: $ 1 737 

Організація: Молодіжна громадська організація “Молодіжний 

гуманітарний центр” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, 

кімн. 104, тел. (044) 540 44 21).

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир Анатолійович.

Зміст проекту: “Лабораторія наукового перекладу”: проведення 

15 семінарів з обговорення перекладів, що готуються до друку 

за підтримки “Проекту перекладів”, підтримка веб-сторінки.

Сума: $ 7 320 

Організація: К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.” (04080, м. Київ, 

а/с 1, тел. (044) 462 52 69).

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович.

Зміст проекту: Переклад та видання книжки Herdegen, Mattias. 

Europarecht.

Сума: $ 7 921 

Організація: Видавниче підприємство “Юніверс”, ТОВ (08293, 

Київська обл. обл., м. Буча, вул. Тарасівська, 32, к. 124,   

тел.(044) 223 9499).

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович.

Зміст проекту: Переклад та видання книжки Kastner, Erich. 

Konferenz der Tiere.

Сума: $ 2 861 

Організація: Український філософський фонд (01001, м. Київ, 

вул. Трьохсвятительська, 4, к. 321, тел. (044) 279 16 70).

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович.

Зміст проекту: Переклад та виданя книжки Roed, Wolfgang. Der 

Weg der Philosophie: Von den Anfaengen bis ins 20.

Сума: $ 10 000 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 

“КІНО-КОЛО” (01021, м. Київ, а/с 40, тел. (044) 502 02 71).

Керівник проекту: Войтенко Володимир Миколайович.

Зміст проекту: Переклад та видання книжки Vossen, Ursula. 

Filmgenres Horrifi lm.

Сума: $ 3 285 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю “Грані-Т” 

(01011, м. Київ, а/с 215, тел. (044) 288 87 35).

Керівник проекту: Новікова Євгенія Святославівна.

Зміст проекту: Переклад та видання книжки Teilman, Christian. 

Ein Zwilling kickt selten allein

Сума: $ 1 085 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 

української преси” (01133, м. Київ, бул. Л.Українки 26,   

оф. 705/706, тел. (044) 230 69 81).

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.

Зміст проекту: Переклад та видання книжки Haller, Michael. 

Interview. Ein Handbuch fur Journalisten.

Сума: $ 4 800 

Організація: Приватне підприємство “Компанія “Імперіал” 

(79054, м. Львів, вул. Яворницького, 8/82, тел. (032) 225 64 85).

Керівник проекту: Зеленчук Ольга Василівна.

Зміст проекту: Переклад та видання книжки Weidenfeld, 

Werner, Wessels, Wolfgang. Europa von A bis Z.

Сума: $ 6 000
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Переклад сучасної британської літератури українською 
мовою у співпраці з Британською радою в Україні

Кількість проектів: 5
Сума $ 15 660
Частка у загальній сумі грантів 0,25 %

Проекти, підтримані за програмою:
Організація: Приватне підприємство “Видавництво “Наука” 
(03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 13а, к. 68, тел. (044) 497 81 69).
Керівник проекту: Іщенко Андрій Юрійович.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Hallin, Daniel C. 
Comparing media systems: three models of media and politics.
Сума: $ 5 000 

Організація: Український філософський фонд (01001, м.Київ, 
вул. Трьохсвятительська, 4, к. 321, тел.(044) 279 16 70).
Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Critchley, Simon. 
Continental Philosophy: A Very Short Introduction.
Сума: $ 2 497 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, тел. (0322) 98 00 39, 221 47 58).
Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна.

Зміст проекту: Переклад та видання книжки Hyland H.J. Carry 
me down.
Сума: $ 2 247 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” 
(04070, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел. (044) 425 60 92).
Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Casson, Mark. 
Information and organization - a new perspective on the theory of the fi rm.
Сума: $ 4 147 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” 
(04070, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел .(044) 425 60 92).
Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Bauman, Zygmunt. 
Globalisation.
Сума: $ 1 769 

Переклад сучасної польської наукової літератури та 
есеїстики українською мовою

Кількість проектів: 5
Сума $ 20 000
Частка у загальній сумі грантів 0,32 %

Проекти, підтримані за програмою:
Організація: Часопис “Критика” (01001, м. Київ, а/с 255,          
тел.(044) 270 54 00).
Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Stasiuk, Andrzej. 
Jadac do Babadag.
Сума: $ 1 500 

Організація: Часопис “Критика” (01001, м. Київ, а/с 255,         
тел. (044) 270 54 00).
Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Giedroyc, Jerzy. 
Emigracja ukrainska. Listy 1950–1982.
Сума: $ 5 000 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” 
(04070, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел. (044) 425 60 92).
Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Dylagowa, Hanna. 

Historia Polski 1795–1990.
Сума: $ 3 500 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” 
(04070, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел.(044) 425 60 92).
Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Bakula, Boguslaw. 
Teoria literatury w Polsce. Antologia tekstow.
Сума: $ 5 750 

Організація: Відкрите акціонерне товариство “Сімферопольська 
міська друкарня” (95000, АР Крим, м.Сімферополь,   
вул. Горького, 8, тел. (0652) 27 66 37).
Керівник проекту: Баранов В’ячеслав Ігоревич.
Зміст проекту: Переклад та видання книжки Chojecki, E. 
Wspomnienia z podrozy po Krymie.
Сума: $ 4 250 
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Сприяння відкритому доступу до результатів наукових 
досліджень

Кількість проектів: 5
Сума $ 5 811
Частка у загальній сумі грантів 0,09 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
м. Київ 3 - $ 2 286 $ -

Львівська обл. 2 - $ 3 525 $ -

Разом: 5 - $ 5 811 $ -

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Український Католицький Університет (79011,   

м. Львів, вул. Свєнціцького, 17, тел. (032) 240 99 40).

Керівник проекту: Хомик Ростислав Олександрович.

Зміст проекту: “Еідос”. Створення відкритого доступу згідно 

стандарту відкритих архівів до інформаційно-наукових 

репозитаріїв університетів.

Сума: $ 1 500 

Організація: Львівська міська громадська організація “Центр 

гуманітарних досліджень” (м. Львів, вул. Університетська, 1,        

ауд. 208, тел. (0322) 40 31 80).

Керівник проекту: Галета Олена Ігорівна.

Зміст проекту: Створення пілотного електронного архіву з 

відкритим доступом Львівського національного університету 

ім.Івана Франка.

Сума: $ 2 025 

Організація: Громадська організація “Асоціація “Інформатіо-

Консорціум” (01010, м. Київ, а/с 110, тел. (044) 286 24 43).

Керівник проекту: Бруй Оксана Миколаївна.

Зміст проекту: Участь Оксани Бруй у семінарі “Дві дороги до 

відкритого доступу”, м. Краків, Польща.

Сума: $ 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучма Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Презентація проектів відкритого доступу 

Інформаційної програми ІВС та eIFL, а також проектів і успіхів 

МФВ з розвитку проектів відкритого доступу в Україні на 

Шостій щорічній конференції університетських і наукових 

бібліотек під назвою “Відкриті… як бібліотеки”, м. Загреб, 

Хорватія.

Сума: $ 811 

Організація: Громадська організація “Асоціація “Інформатіо-

Консорціум” (01010, м. Київ, а/с 110, тел. (044) 286 24 43).

Керівник проекту: Чьочь Вікторія Володимирівна.

Зміст проекту: Створення інституційного репозитарію 

відкритого доступу НаУКМА “Автономія”.

Сума: $ 975 
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Український книжковий проект
Кількість проектів: 5
Сума $ 105 666
Частка у загальній сумі грантів 1,70 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Дочірнє підприємство “Самміт-книга” (04060,   

м. Київ, вул. М. Берлінського, 9, 1 поверх, тел. (044) 501 93 94).

Керівник проекту: Степурін Ігор Миколайович.

Зміст проекту: Проект “100 тисяч книжок”, учасниками якого 

є книготорговельні компанії “Джерела М” та “Самміт-книга”, 

покликаний створити протягом трьох років 16 дистрибуційних 

регіональних центрів та 2 центрів у м. Києві. Усі регіональні 

центри матимуть склади та офісні площі, транспортні 

засоби. Персонал регіональних центрів забезпечить роботу 

з магазинами, школами, бібліотеками, вищими навчальними 

закладами, підприємствами тощо. Це дасть можливість 

постачати продукцію до регіональних книгарень, контролювати 

продажі, проводити рекламні акції видавництв. Задля 

забезпечення роботи регіональних дистрибуційних центрів 

створюється єдина інформаційна система, за допомогою 

якої будь-який магазин оперативно отримає інформацію про 

наявність книжок, познайомиться з книжковими новинками, 

зробить замовлення.

Сума: $ 24 927 

Організація: ТОВ “Джерела М” (04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 

160-Щ, тел. (044) 467 50 24).

Керівник проекту: Олійникова Олена Євгенівна.

Зміст проекту: Проект “100 тисяч книжок”, учасниками якого 

є книготорговельні компанії “Джерела М” та “Самміт-книга”, 

покликаний створити протягом трьох років 16 дистрибуційних 

регіональних центрів та 2 центрів у м. Києві. Усі регіональні центри 

матимуть склади та офісні площі, транспортні засоби. Персонал 

регіональних центрів забезпечить роботу з магазинами, школами, 

бібліотеками, вищими навчальними закладами, підприємствами 

тощо. Це дасть можливість постачати продукцію до регіональних 

книгарень, контролювати продажі, проводити рекламні 

акції видавництв. Задля забезпечення роботи регіональних 

дистрибуційних центрів створюється єдина інформаційна 

система, за допомогою якої будь-який магазин оперативно 

отримає інформацію про наявність книжок, познайомиться з 

книжковими новинками, зробить замовлення.

Сума: $ 24 927 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучма Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Сприяння становленню професійного 

і потужного книжкового ринку у всій Україні. Розвиток 

інформаційно-комунікативної інфраструктури українського 

книжкового ринку та поліпшення співпраці між різними 

учасниками цього ринку. Забезпечення доступності книжок 

в українських регіонах, зростання фахового рівня видавців і 

книгорозповсюджувачів.

Сума: $ 11 217 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучма Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Проведення першого кількарічного 

комплексного дослідження українського книжкового ринку 

компанією “ГФК ЮКРЕЙН”. Цілі дослідження: дослідити 

яка частка українського населення купує книжки та якими є 

мотивації цих покупок. Вивчення каналів реалізації книжок; 

аналіз відмінностей між покупцями за каналами реалізації 

та соціально-демографічними характеристиками; вивчення 

сезонних коливань на книжковому ринку. Збір та аналіз 

інформації про видавців, роздрібних та гуртових продавців 

книжок, які працюють на ринку України.

Сума: $ 43 971 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучма Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Cтажувальна поїздка учасників проекту 

“100 тисяч книжок” у найбільші польські гуртівні для обміну 

досвідом.

Сума: $ 624 
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Позаконкурсні та інноваційні проекти
Кількість проектів: 11
Сума $ 34 905
Частка у загальній сумі грантів 0,56 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” 

(04070, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел. (044) 425 60 92).

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Brzezinski, 

Zbigniew, Th e Choice: Global Leadership Or National Insecurity.

Сума: $ 3 000 

Організація: Благодійний фонд “Супутники соціальних 

програм “Висока Полиця” (04080, м. Київ, а/с 76).

Керівник проекту: Фінкельштейн Леонід Петрович.

Зміст проекту: Видання книжкової серії сучасної української 

і білоруської гуманітарної есеїстики “Висока полиця”: Леонід 

Ушкалов “Етюди про українське бароко”, Віра Агеєва “Поетика 

парадоксу. Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича 

в контексті модернізму”, Уладзімер Арлов “Задниця Європи. 

Есеї про Білорусь”.

Сума: $ 11 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучма Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Експертиза якості перекладів, здійснених за 

підтримки “Проекту перекладів” МФВ.

Сума: $ 1 000 

Організація: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” 

(04070, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел. (044) 425 60 92).

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна.

Зміст проекту: Дофінансування проекту Tamanaha, Brian Z., 

On the Rule of Law: History, Politics, Th eory.

Сума: $ 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучма Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Участь Євгена Бистрицького, Олесі Архипської 

та Ірини Кучми у щорічній нараді співробітників Інформаційних 

програм Фондів Сороса, м. Стамбул, Туреччина.

Сума: $ 770 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучма Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Ознайомчий візит Ірини Кучми до фонду 

“Наступна сторінка”, м. Софія, Болгарія.

Сума: $ 565 

Організація: Видавництво “АКТА”, ТзОВ (61004, м. Харків,    

вул. Примакова, 46, тел. (057) 751 21 25, (067) 447 44 89).

Керівник проекту: Федорець Галина Василівна.

Зміст проекту: Видання книжки Михайлини Коцюбинської 

“Книга споминів”.

Сума: $ 3 820 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 

Видавнича група “Сучасність”. (01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 52, 

к. 13, тел. (044) 486 14 75).

Керівник проекту: Чубук Микола Іванович.

Зміст проекту: Підтримка видання журналу “Сучасність” 

з метою поширення цінностей та ідей демократичного 

суспільства, сприяння збереженню культурного та 

інтелектуального потенціалу України.

Сума: $ 5 000 

Організація: ТОВ “Видавництво “Астролябія” (79000, м. Львів, 

а/с 66, тел. (032) 298 54 93).

Керівник проекту: Альчук Марія Павлівна.

Зміст проекту: Переклад та видання книги “Мистецтво 

риторики” Арістотеля.

Сума: $ 5 000 

Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій 

“Асоціація агенцій регіонального розвитку України” (01001,   

м. Київ, вул. Хрещатик, 4, оф.17, тел. (044) 494 18 96).

Керівник проекту: Микита Орест Тарасович.

Зміст проекту: Переклад та видання книги “Building 

Communities From Th e Inside Out: A path toward fi nding and 

mobilizing a community’s assets” by John P. Kretzmann and John L. 

McKnight.

Сума: $ 2 500 

Організація: Громадська організація “Незалежний 

культурологічний журнал “Ї” (79005, м. Львів,   

вул. Грушевського, 8, к.3А, тел. (0322) 74 58 90).

Керівник проекту: Возняк Тарас Степанович.

Зміст проекту: Переклад статей журналу “Ї” англійською 

мовою для публікації у мережі EUROZINE”.

Сума: $ 1 750 



ÎÑÂ²ÒÍ²

ÏÐÎÃÐÀÌÈ



118

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Кількість проектів: 10

Сума $ 437 516
Частка у загальній сумі грантів 7,02 %

Мета освітньої програми у 2006 році — сприяти залученню потенціалу українського третього сектору та науково-освітніх установ 

для сталого розвитку освітньої системи і покращення якості освіти в Україні.і.

Пріоритети програми у 2006 році: 

 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.

Програма здійснює свою діяльність шляхом виконання операційних проектів:

 Діяльність проекту “Університетська автономія — складова громадянського суспільства” 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 інтересам. 2006 року було проведено 

серію семінарів, круглих столів та конференцій з питань університетської автономії у Києві, Львові, Харкові, Чернівцях, Донецьку, 

Дніпропетровську. В ході проведення цих заходів було обговорено модель зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості 

освіти, сумісну з європейськими моделями, проведено опитування з метою визначення ставлення академічної спільноти до 

проблеми університетської автономії та розуміння цієї ідеї, а також опрацьовано практичні питання можливого запровадження 

університетської автономії в Україні і налагоджено систему постійних консультацій з органами управління освітою та урядом.

    Проект реалізується за участю представників Міністерства Освіти та науки України, Секретаріату Президента 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 на ціо-

нального університету.

 Створення дієвого механізму впливу освітянської громадськості, експертів та батьківських громад на формування освітньої 

політики на місцевому та регіональному рівні має на меті проект “Мережа центрів освітньої політики”. Впродовж 2006 року 

було проведено громадське та експертне опитування щодо якості підручників, підготовлено дві аналітичні доповіді з питань 

розвитку системи навчального книговидання, організовано два семінари в Києві і загальноукраїнську конференцію з проблем 

шкільного підручника в Харкові.

     Проект реалізується спільно з АПС Інтернешнл (Нідерланди), Благодійним фондом “Перше вересня” (Київ, Україна), Обласними 

інститутами післядипломної педагогічної освіти Одеси та Полтави, Асоціацією керівників шкіл України.

 Забезпечення прав дітей з особливими потребами на рівний доступ до якісної освіти. Відповідний проект було спрямовано на 

інформування громадськості про інклюзивну модель освіти, вироблення позитивного ставлення громадськості до питання інтеграції 

дітей з особливими потребами в суспільство, підвищення якості поінформованості основних ключових осіб для її впровадження. 

        Вперше в Україні, за підтримки МФВ, було проведено дослідження стану інклюзивної освіти в Україні і розроблено 

рекомендації щодо її впровадження в систему середньої освіти. У 2006 році проведено міжнародну конференцію “Освітня 

політика щодо інклюзивної освіти: міжнародний досвід та українські перспективи”. З метою лобіювання рекомендацій з 
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освітньої політики для подальшого впровадження інклюзивної освіти в Україні проведено серію заходів в регіонах України 

та Києві, налагоджено плідну співпрацю між державними (Міністерством освіти, обласними та районними управліннями 

освіти) та громадськими організаціями, організовано потужну кампанію з інформування суспільства про актуальні 

проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні та формування позитивної думки громадськості щодо цього питання. 

Підготовлено відповідний законопроект.

 МФВ продовжив підтримку становлення системи зовнішнього оцінювання як одного з чинників подолання корупції у сфері 

випускних-вступних екзаменів, формування громадського моніторингу системи державного тестування. У 2006 році було 

підтримано створення Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів, підготовку та проведення 

зовнішнього оцінювання 2006 року: узгодження нормативної бази, підготовка специфікацій тестів, створення тестових завдань 

та їх стандартизація, реєстрація бажаючих, організаційне забезпечення процедур, обробка і аналіз результатів тестування. Було 

проведено серію навчальних тренінгів для авторів тестів, спеціалістів IT, спеціалістів психометричного аналізу, адміністраторів 

зовнішнього тестування; відбулися семінари для представників вузів та середніх шкіл щодо впровадження зовнішнього 

оцінювання на національному рівні. Підготовлено та опубліковано аналітичні звіти про результати зовнішнього оцінювання 

2006 року та проведеного Центром тестових технологій і моніторингу якості освіти опитування учасників тестування 2006 

року. Проведено пілотний етап міжнародного порівняльного дослідження, в якому взяли участь близько 3500 учнів 4-х та 8-

х класів з 42 шкіл України; спільно із Міністерством освіти і науки та Академією педагогічних наук України було вироблено 

рекомендації щодо підготовки матеріалів та проведення основного етапу дослідження у березні 2007 року.

Крім того було реалізовано низку антикорупційних заходів в освіті: підтримано проект науково-методичного центру “Інтелект” з 

розробки та впровадження навчального курсу “Освіта проти корупції”; підготовлено до друку українською мовою тренінгові матеріали 

щодо антикорупційної діяльності в сфері освіти. Підтримується веб-сторінка Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти 

(http://ukrtest.org) та періодичне видання: Вісник “Тестування і моніторинг в освіті”.

За експертної та фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження” у березні–червні 2006 року Українським центром 

оцінювання якості освіти підготовлено і проведено зовнішнє оцінювання для близько 42 000 тисяч випускників (81 000 тестувань) 

з української мови, математики та історії. До проведення зовнішнього оцінювання було залучено 6 300 інструкторів та 700 

екзаменаторів. Налагоджено тісне співробітництво із Американськими Радами з міжнародної освіти щодо підвищення кваліфікації 

фахівців системи зовнішнього оцінювання.

Налагоджено тісне співробітництво із Американськими Радами з міжнародної освіти щодо підвищення кваліфікації фахівців системи 

зовнішнього оцінювання. Продовжується реалізація проекту REFINE за підтримки програми сприяння розвитку освіти ESP OSI 

“Оцінювання для підвищення якості, забезпечення рівних можливостей та підзвітності в освіті” та інформаційної кампанії щодо 

проблем приватного репетиторства в Україні на основі результатів міжнародного моніторингового дослідження мережі центрів 

освітньої політики за підтримки Інституту Відкритого Суспільства.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Основні перешкоди, що існують на шляху успішної реалізації програмних пріоритетів, зумовлені відсутністю повноцінного діалогу 

між структурами політичного рівня, працівниками сфери освіти на місцях та НУО, браком практичних навичок впровадження 

політики у галузі освіти, дефіцитом кваліфікованих фахівців.

Недостатня поінформованість громадськості щодо ролі зовнішнього оцінювання і моніторингу якості освіти, розуміння його 

особливостей, процедур та можливостей гальмує повноцінне впровадження тестових технологій в країні. А це, в свою чергу, сприяє 

збереженню існуючої корумпованої системи освіти.

Брак політичної уваги до проблеми інклюзивної освіти дітей з особливими потребами все ще залишає їх та їхніх батьків аутсайдерами 

у суспільстві. Відтак, робота МФВ та підтримка третього сектору у налагодженні діалогу з владою та лобіювання напрацьованих 

рекомендацій все ще залишається актуальною.

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

м. Київ 10 6 $ 437 516 $ 400 674

Разом: 10 6 $ 437 516 $ 400 674
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Університетська автономія – складова громадянського 
суспільства

Кількість проектів: 1
Сума $ 115 674
Частка у загальній сумі грантів 1,86 %

Проекти, підтримані за програмою:
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Касьянов Георгій Володимирович.

Зміст проекту: Проведення експертного дослідження системи вищої освіти України щодо можливостей впровадження 

базових елементів університетської автономії в національному масштабі: проведення систематичних експертних опитувань та 

соціологічних вимірювань ставлення академічної спільноти (внутрішній моніторинг) та громадськості (зовнішній моніторинг) до 

університетської автономії та порядку її впровадження на практиці; проведення серії взаємопов’язаних громадських акцій щодо 

університетської автономії (семінари, конференції, круглі столи, робітні); організація медіа-кампанії для поширення та пояснення 

ідеї університетської автономії в суспільстві; аналіз діючого законодавства, розробка пропозицій щодо його змін; запровадження 

базових елементів університетської автономії в університетах-членах консорціуму.

Сума: $ 115 674 
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Центр тестових технологій
Кількість проектів: 4
Сума $ 265 000
Частка у загальній сумі грантів 4,26 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна.

Зміст проекту: Проведення семінарів з підготовки фахівців 

для зовнішнього оцінювання. Підготовка і проведення 

моніторингових досліджень якості освіти. Розроблення та 

поширення періодичного вісника “Тестування і моніторинг в 

освіті”. Участь фахівців у конференціях, тренінгах присвячених 

зовнішньому оцінюванню.

Сума: $ 66 000 

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 

тестових технологій і моніторингу якості освіти” (01133, м. Київ, 

вул. І. Кудрі, 32, к. 415, тел. (044) 284 81 46).

Керівник проекту: Торопова Анна Валеріївна.

Зміст проекту: Підтримка становлення системи зовнішнього 

оцінювання як одного з чинників подолання корупції у сфері 

випускних/вступних екзаменів, формування громадського 

моніторингу системи державного тестування.

Сума: $ 146 500 

Організація: Науково-методичний центр розвитку критичного 

та образного мислення “Інтелект” (01033, м.Київ, Тарасівська, 

9-а, кв.54, тел.(044) 221-97-43).

Керівник проекту: Кравченко Наталія Адамівна.

Зміст проекту: Підготовка та видання методичного посібника. 

Проведення семінарів в регіонах України. Апробація 

тренінгових матеріалів, розроблених в рамках проекту.

Сума: $ 7 500 

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 

тестових технологій і моніторингу якості освіти” (01133, м. Київ, 

вул. І. Кудрі, 32, к. 415, тел. (044) 284 81 46).

Керівник проекту: Торопова Анна Валеріївна.

Зміст проекту: Підтримка становлення системи зовнішнього 

оцінювання як одного з чинників подолання корупції у сфері 

випускних-вступних екзаменів, формування громадського 

моніторингу системи державного тестування.

Сума: $ 45 000 

Права дітей з особливими потребами на рівний доступ до 
якісної освіти

Кількість проектів: 1
Сума $ 20 000
Частка у загальній сумі грантів 0,32 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Іванюк Ірина Володимирівна.

Зміст проекту: Проведення серії семінарів з метою лобіювання вироблених рекомендацій з впровадження інклюзивної освіти 

в Україні (Львів, Ялта, Харків, Полтава, Запоріжжя); проведення круглого столу в Києві; організація PR-кампанії проекту (прес-

конференції, друк статтей та інформаційних бюлетенів).

Сума: $ 20 000 
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Різне
Кількість проектів: 4
Сума $ 36 842
Частка у загальній сумі грантів 0,59 %

Проекти, підтримані за програмою:
Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” (01034,  

 м. Київ, вул. Пушкінська 9, оф. 4, тел. (044) 531 12 76).

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна.

Зміст проекту: Участь членів Всеукраїнського фонду „Крок за 

кроком” у регіональних зустрічах Міжнародної Асоціації „Крок 

за кроком”

Сума: $ 5 000 

Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” (01034,   

м. Київ, вул. Пушкінська 9, оф. 4, тел. (044) 531 12 76).

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна.

Зміст проекту: Проведення тренінгу для наставників 

програми „Крок за кроком” в рамках ініціативи „Сертифікація 

педагогів за міжнародними педагогічними стандартами 

Міжнародної асоціації „Крок за кроком” (Нідерланди). Участь у 

міжнародній конференції з питань представлення результатів 

проекту „Реалізація прав дітей з особливими потребами на 

рівний доступ до якісної освіти в Азербайджані”. Проведення 

самооцінки організаційних спроможностей Центру освітніх 

ініціатив; надання консультативної допомоги з питань 

сертифікації педагогів.

Сума: $ 5 500 

Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” (01034,   

м. Київ, вул. Пушкінська 9, оф. 4, тел. (044) 531 12 76).

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна.

Зміст проекту: Участь членів Фонду “Крок за кроком” у 

регіональних зустрічах міжнародної асоціації “Крок за кроком” 

та інших міжнародних заходах; проведення аудиторської 

перевірки ВФ “Крок за кроком”; підбір та переклад матеріалів за 

програмою “Крок за кроком”.

Сума: $ 20 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Баран Лілія.

Зміст проекту: Участь представників Міністерства освіти 

і науки України (Л. Паращенко, І. Іванюк) у міжнародній 

конференції ОЕСР “Інваліди та проблеми з їх навчанням” (27–

28 листопада 2006 р., Сеул, Корея).

Сума: $ 6 342 
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ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Кількість проектів: 78

Сума $ 777 698
Частка у загальній сумі грантів 12,48 %

 

Мета діяльності програми у 2006 році — сприяти реформуванню галузі охорони здоров’я, покращенню рівня здоров’я населення, 

через підтримку нових підходів до вирішення найактуальніших проблем громадського здоров’я (зокрема, через впровадження 

цілісної моделі допомоги при станах, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом та немедичним вживанням наркотиків). Програма сприяє 

підвищенню рівня здоров’я суспільства шляхом подальшого розвитку нормативних і професійних основ галузі, підтримує 

ініціативи громадян, спрямовані на захист їхніх прав та представництво інтересів найменш захищених та найбільш вразливих 

верств населення.

Пріоритети програми у 2006 році: 

 Моніторинг бюджетів у сфері охорони громадського здоров’я. Розповсюдження результатів моніторингу прозоро, доступно 

та зрозуміло, для тих груп які будуть використовувати дані результати з метою адвокації та для тих хто приймає рішення.

 Лобіювання внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів у сферах наркополітики, захисту прав пацієнтів, 

прозорості використання коштів у сфері охорони здоров’я. 

 Координація зусиль громадськості в сфері захисту прав пацієнтів.

 Розбудова системи надання паліативної допомоги.

 Забезпечення правового захисту споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ).

 Сприяння впровадженню програм замісної терапії з використанням метадону в Україні.

 Реформування політики щодо проблем ВІЛ/СНІДу та вживання наркотиків, шляхом підтримки співпраці громадськості та 

урядових структур.

Конкурси 2006 року:
Конкурс “Моніторинг обласних та місцевих бюджетів на ВІЛ/СНІД”, в рамках якого було підтримано ініціативи громадських 

організацій, спрямовані на моніторинг витрат обласних та місцевих бюджетів у сфері ВІЛ/СНІДу.

Конкурс “Захист та забезпечення прав пацієнтів в Україні”, в рамках якого було підтримано ініціативи громадянського суспільства 

спрямовані на захист й забезпечення прав й законних інтересів пацієнтів, які мають обмежені можливості самостійного захисту своїх 

прав як пацієнтів.

Конкурс “Підтримка механізмів співпраці громадськості та урядових структур України у сфері реформування політики щодо 
проблем ВІЛ/СНІДу та вживання наркотиків” спрямований на підтримку ініціатив неурядових організацій, експертних груп щодо 

співпраці з відповідними урядовими структурами у сфері реформування державної політики щодо проблем вживання наркотиків та 

ВІЛ/СНІДу.

Конкурс “Незалежний громадський моніторинг впровадження політики громадської охорони здоров’я в Україні” спрямований 

на проведення незалежного моніторингу реалізації державної політики у сфері охорони громадського здоров’я. 

Конкурс “Захист прав споживачів наркотиків та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом” проведений з метою сприяння розвитку 

служб із захисту прав споживачів наркотиків та людей, які живуть з ВІЛ, поширення досвіду та результатів роботи правозахисних 

проектів в Україні, а також реалізації пілотних проектів з надання юридичної допомоги як частини моделі комплексної допомоги на 

базі громадських центрів, пунктів зменшення шкоди, програм з замісної терапії та антиретровірусної терапії.
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Конкурс “Впровадження паліативної допомоги на рівні місцевих громад” спрямований на розробку та впровадження елементів 

паліативної допомоги в клінічних та інших умовах.

Конкурс “Розширення доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до психіатричної допомоги” спрямований на підтримку 

інноваційних проектів з надання психіатричної допомоги представникам уразливих груп, зокрема тим, що мають потрійний діагноз: 

ВІЛ, наркозалежність та психічні розлади.

Конкурс “Технічна підтримка проектів громадського моніторингу в секторі охорони здоров’я” спрямований на координацію 

заходів щодо громадського моніторингу в секторі охорони здоров’я.

Важливі ініціативи та підтримані проекти: 
 Організація Національної Конференції зі зменшення шкоди, пов’язаної із вживанням наркотиків (15—17 лютого, 2006 року)

 Проведення круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню боротьби із наркоманією "Сучасна наркополітика в Україні, 

проблеми, наслідки, шляхи реформування" (26 червня, 2006 року)

 Проведення круглого столу з питань забезпечення прав дітей з особливими потребами (1 червня 2006 року)

 Організація прес-конференції з питань створення системи надання паліативної допомоги в Україні до Всесвітнього дня 

паліативної допомоги (10 жовтня 2006 року)

 Створення Міжвідомчої робочої групи при МОЗ України з питань створення, вдосконалення та впровадження програми 

паліативної допомоги (проект Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів). Ця група створена з метою опрацювання 

питання вдосконалення законодавчих актів медико-соціальної допомоги особам старечого віку та невиліковно хворим 

( Наказ МОЗ № 201-Адм, від 6 липня 2006р.). Експерти розробили ряд нормативних актів, спрямованих на покращення 

діяльності існуючих закладів, які надають допомогу невиліковно хворим та сприятимуть доступу до хоспісної/ паліативної 

опіки. В цьому напрямку були розроблені проекти "Положення про хоспіс", "Положення про директора хоспісу", "Посадові 

інструкції медичного персоналу" та інші. Експертами групи був розроблений проект Державного стандарту якості соціальних 

послуг, які надаються в ході хоспісного догляду.

 Програма підтримала роботу робочої групи з написання заявки до Глобального Фонду по боротьбі зі СНІД, туберкульозом 

та малярією на 6-й раунд фінансування, шляхом надання експертної та технічної допомоги. В результаті подання якісно 

написаної та обґрунтованої заявки, Україна отримає 151 мільйон дол. США на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу.

 В результаті впровадження проекту, підтриманого програмою, в Харкові була сформована робоча група з питань паліативної 

допомоги, яка за сприяння Шурми І.М., заступника Харківського міського голови, започаткувала пілотний проект з 

провадження паліативної допомоги у м. Харкові. Головним завданням групи є опрацювання питання вдосконалення 

законодавчих актів медико-соціальної допомоги особам старечого віку та невиліковно хворим у м. Харкові. 27 грудня 

2006 року на сесії Харківської міської ради депутатами було прийнято рішення про виділення 3 млн. грн. (на 2007 рік) на 

реалізацію програми паліативної допомоги в Харкові. У планах Харківської робочої групи співпраця з Асоціацією паліативної 

допомоги, зокрема, у сфері створення Першого Центру паліативної допомоги у м. Києві. Створення цього центру планується 

на базі міської лікарні № 2.

 У 2006 році програма підтримала 9 організацій та ініціативних груп в різних регіонах України з метою створення мережі 

самоорганізацій споживачів наркотиків, що займаються захистом та адвокацією своїх прав "Спільнота". У 2007 році 

"Спільнота" візьме участь в другій Національній Конференції зі зменшення шкоди, пов’язаної з вживанням наркотиків, а 

також проводитиме низку адвокаційних заходів спрямованих на досягнення змін в сфері політики щодо наркотиків та ВІЛ/

СНІДу в Україні.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Під час написання заявки на шостий тур до Глобального Фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією уряд України 

вкотре запевнив громадські організації України, міжнародні уряди та донорів, що в Україні розпочнеться процес впровадження 

замісної підтримувальної терапії метадоном для споживачів ін’єкційних наркотиків, що потребують цієї терапії. На жаль, виконання 

обіцянок щодо початку програм замісної терапії метадоном та реєстрації препарату в Україні, було відкладено і, станом на кінець 2006 року, 

впроваджено лише частково. Попри обіцянки, впровадження програм обміну шприців у тюрмах України також не розпочалося до 

теперішнього часу. Політична нестабільність та непрогнозованість, часті зміни керівництва, зміни в складі вищого керівництва 
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відповідних державних структур, відсутність послідовності в діях державних посадовців та структур унеможливили запровадження 

даних програм. 

Партнерство та співпраця 

Програма співпрацює з державними органами України: Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством праці та соціальної 

політики, Міністерством внутрішніх справ та Департаментом виконання покарань, партнерськими донорськими та міжнародними 

організаціями — ВООЗ, агентствами ООН (UNDP, UNODC, UNAIDS, UNICEF), Фондом Олени Франчук “Анти-СНІД”, Ініціативою 

з ВІЛ/СНІД Фонду Клінтона, Трансатлантичними партнерами проти СНІДу, Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІДу в Україні, 

національними НУО — Всеукраїнською мережею людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, Коаліцією ВІЛ-сервісних організацій, Асоціацією 

Зменшення Шкоди, Всеукраїнською Радою захисту прав та безпеки пацієнтів, Асоціацією паліативної допомоги, дослідницькими 

інститутами та іншими партнерами. 

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

АР Крим 1 - $ 3 990 $ -

Дніпропетровська обл. 2 - $ 13 000 $ -

Донецька обл. 4 - $ 22 000 $ -

м. Київ 56 34 $ 597 064 $ 447 537

Луганська обл. 1 - $ 15 000 $ -

Львівська обл. 1 - $ 9 996 $ -

Миколаївська обл. 1 - $ 9 826 $ -

Одеська обл. 3 - $ 30 904 $ -

Полтавська обл. 1 - $ 9 940 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Харківська обл. 1 1 $ 15 000 $ 15 000

Херсонська обл. 2 - $ 14 983 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 4 000 $ -

Черкаська обл. 2 1 $ 23 995 $ 19 995

Чернігівська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Разом: 78 36 $ 777 698 $ 482 532
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Незалежний громадський моніторинг впровадження 
політики охорони здоров’я в Україні

Кількість проектів: 7
Сума $ 105 770
Частка у загальній сумі грантів 1,70 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
м. Київ 5 4 $ 70 775 $ 50 963

Луганська обл. 1 - $ 15 000 $ -

Черкаська обл. 1 1 $ 19 995 $ 19 995

Разом: 7 5 $ 105 770 $ 70 958

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Аналітичний центр 

Соціоконсалтинг” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44-А,                       

 тел. (044) 248 76 87, 228 89 44).

Керівник проекту: Демченко Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Моніторинг ефективності пілотних проектів 

програми обміну шприців у виправних колоніях. За результатами 

моніторингу — створення рекомендацій для управління охорони 

здоров’я Департаменту з питань виконання покарань України.

Сума: $ 11 880 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-

сервісних організацій” (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 46/52, 

оф. 1, тел. (044) 417 34 16).

Керівник проекту: Заглада Олена Олександрівна.

Зміст проекту: Підготовка та проведення прес-кампанії з 

висвітлення політики у сфері ВІЛ/СНІДу та туберкульозу з метою 

інформування широкого кола громадськості та запобігання 

подальшому погіршенню ситуації. Висвітлення причин не 

проведення засідань Національної координаційної ради з питань 

запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу, процесу підготовки заявки 

від України до шостого раунду Глобального Фонду з боротьби 

зі СНІДом, туберкульозом та малярією, причин призупинення 

позики Світового Банку Україні, непрозорості тендерів на закупівлю 

препаратів, планування закупівель препаратів.

Сума: $ 4 990 

Організація: Черкаська обласна благодійна фундація “Паритет” 

(18000, м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6, офіси 424, 329, тел. (0472) 45 42 52).

Керівник проекту: Гончар Сергій Миколайович.

Зміст проекту: Створення міжрегіональної мережі з 5 центрів “За 

чисте повітря”, які будуть здійснювати громадський контроль за 

виконанням закону “Про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я 

населення”. Впровадження рішення по контролю над тютюном у 5 

містах обласного значення України шляхом використання досвіду 

муніципального лобіювання центру “За чисте повітря” (м.Черкаси).

Сума: $ 19 995 

Організація: Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє” 

(91000, м. Луганськ, вул. Пушкіна, 3, офіс 406,  тел. (0642) 52 54 32).

Керівник проекту: Шуліко Микола Михайлович.

Зміст проекту: Впровадження інноваційної моделі громадської 

експертизи програмних документів та проведення якісної 

громадської експертизи Концепції реформування системи 

охорони здоров’я в Луганській області. Проведення громадського 

моніторингу виконання регіональних програм з попередження 

поширення ВІЛ/СНІДу та наркоманії. Проведення засідання прес-

клубу та висвітлення результатів моніторингу. Впровадження 

спеціалізованих моніторингових програм та міжвідомчої бази 

даних з питань оцінки доступу вразливих груп (СІН та ЛЖВ) до 

профілактики та лікування, а також забезпечення громадського 

моніторингу за виконанням політичних декларацій (виборчих 

програм).

Сума: $ 15 000 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 

української преси” (01133, м. Київ, бул. Л.Українки 26,  оф. 705/706, 

тел. (044) 230 69 81).

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович.

Зміст проекту: Створення платформи для тривалого громадського 

обговорення проблем наркополітики шляхом підтримки роботи 

прес-клубу для журналістів, провідних експертів, представників 
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профільних НУО та публікації відповідних матеріалів роботи 

прес-клубу. Проведення регулярного моніторингу преси за темами 

“Наркополітика”, “ВІЛ/СНІД”, “Соціально небезпечні захворювання”.

Сума: $ 19 743 

Організація: Благодійна організація “Київ - 3000” (03151, м. Київ, 

вул. Волинська, 22, кв. 18, тел. (044) 492 86 98).

Керівник проекту: Ратушний Тарас Юрійович.

Зміст проекту: Моніторинг громадської думки з метою 

формування політики толерантності у сфері подолання проблеми 

розповсюдження наркотиків та ВІЛ/СНІДу, створення веб-ресурсу, 

проведення журналістських розслідувань, стимулювання інтересу 

серед ЗМІ до теми, активізація публічного дискурсу, створення пулу 

журналістів, які висвітлюють різні аспекти проблеми.

Сума: $ 14 350 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Відкритий інститут 

громадського здоров’я” (м. Київ, 74-Б, офіс 6,                                          

 вул. Саксаганського, тел. (044) 568 58 07).

Керівник проекту: Вінницька Марія Олександрівна.

Зміст проекту: Вивчення цінового діапазону основних ліків в 4 

секторах (роздрібна мережа, державні закупівлі, комунальні та 

приватні медичні установи) у Києві, Дніпропетровську та Львові. 

Публікація отриманих даних та адвокаційна кампанія, спрямована 

на проведення переговорів з представниками основних груп 

інтересів, від яких залежить рівень цін на медичні препарати, оцінка 

їх якості та забезпечення дистрибуції.

Сума: $ 19 812 

Громадський моніторинг бюджетів в сфері охорони здоров’я
Кількість проектів: 6
Сума $ 59 832
Частка у загальній сумі грантів 0,96 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
м. Київ 3 1 $ 47 832 $ 19 832

Рівненська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 4 000 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Разом: 6 1 $ 59 832 $ 19 832

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-

сервісних організацій” (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 

46/52, оф. 1, тел. (044) 417 34 16).

Керівник проекту: Нечосіна Олена Вікторівна.

Зміст проекту: Проведення незалежного громадського 

моніторингу обласних витрат на заходи, спрямовані на 

протидію поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в конкретних 

областях (Одеська та Дніпропетровська обл.) та розробка 

плану адвокації. Посилення потенціалу неурядових організацій 

стосовно моніторингу місцевих бюджетів та впливу НУО на 

формування політики на рівні області.

Сума: $ 12 000 

Організація: Громадська організація “Український інститут 

досліджень політики щодо громадського здоров’я” (04119,   

м. Київ, вул. Мельникова, 23-А, оф. 610, тел. (044) 537 64 63).

Керівник проекту: Полтавець Денис Володимирович.

Зміст проекту: Надання організованій громадськості 

на регіональному рівні практичного інструменту для 

відслідковування бюджетних витрат в сфері ВІЛ/СНІДу. 

Практичне вирішення питання доступності інформації про 

бюджетні витрати на рівні місцевих громад (міста, району, 

області). Публікація результатів проекту, методики проведення 

моніторингу. Надання технічної підтримки всім організаціям, 

які братимуть участь у виконанні проектної діяльності. 

Проведення навчального тренінгу-семінару “Моніторинг 

бюджетів як засіб адвокації громадських інтересів в секторі 

охорони здоров’я” із залученням фахівців Школи охорони 

здоров’я НаУКМА.

Сума: $ 19 832 



129

Організація: Асоціація “Поділля Перший” (29000, 

м.Хмельницький, вул. Свободи, 36, оф.601, тел. (0382) 76 34 34).

Керівник проекту: Третяк Вячеслав Анатолійович.

Зміст проекту: Проведення незалежного моніторингу 

ефективності витрат, спрямованих на запобігання поширенню 

ВІЛ/СНІДу у Хмельницькій області, напрацювання плану 

адвокації у сфері ВІЛ/СНІДу з використанням отриманих в 

результаті моніторингу даних. Привернення уваги широкої 

громадськості в області до проблеми ВІЛ/СНІДу та 

ефективності її розв’язання на обласному рівні. Проведення 

прес-конференції та розробка буклету з інформацією, 

напрацьованною за час проекту та розповсюдження його 

серед ВІЛ-сервісних організацій, наркологічних диспансерів, 

управлінь охорони здоров’я, управлінь у справах сім’ї та молоді, 

НУО тощо.

Сума: $ 4 000 

Організація: Черкаське обласне відділення Всеукраїнської 

благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які 

живуть з ВІЛ/СНІД” (18002, м. Черкаси, Смілянська, 2 кв. 406, 

тел. (0472) 32 14 01).

Керівник проекту: Стрижак Олена Віталіївна.

Зміст проекту: Розробка рекомендацій стосовно цільового 

використання бюджетних коштів, направлених на боротьбу 

з ВІЛ/СНІДом. Проведення круглого столу для працівників 

структурних підрозділів Черкаської ОДА/учасників ОКР 

стосовно результатів проведеного моніторингу. Підготовка 

аналітичного звіту по фінансуванню обласної програми з питань 

протидії поширенню ВІЛ/СНІДу у Черкаській області.

Сума: $ 4 000 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-

сервісних організацій” (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 

46/52, оф. 1, тел. (044) 417 34 16).

Керівник проекту: Нечосіна Олена Вікторівна.

Зміст проекту: Проведення незалежного громадського 

моніторингу обласних витрат на заходи, спрямовані на 

протидію поширення епідемії ВІЛ/СНІДу в конкретних 

областях та розробку плану адвокації. Посилення потенціалу 

неурядових організацій стосовно моніторингу місцевих 

бюджетів та посилення їхнього впливу на формування політики 

на рівні області.

Сума: $ 16 000 

Організація: Соціально-психологічна лабораторія “Суспільне 

народження” (33000, м. Рівне, вул. Струтинської, 15,                      

тел. (063) 307 01 30).

Керівник проекту: Осипчук Роман Васильович.

Зміст проекту: Вивчення об’єму, спрямування та процентного 

співвідношення видатків на СНІД — державних витрат 

(область, районні центри, міста обласного підпорядкування), 

іноземних коштів та приватних витрат. Проведення детального 

аналізу статистичних, фінансових та управлінських даних за 

2004–2005 рр. у сфері запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу на 

місцевому рівні. Підготовка аналітичного звіту з детальним 

описом стратегій доступу до даних. Підготовка плану/програми 

адвокації з використанням отриманих у ході дослідження 

результатів.

Сума: $ 4 000 
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Реформування політики щодо проблем ВІЛ/СНІДу та 
вживання наркотиків

Кількість проектів: 9
Сума $ 119 695
Частка у загальній сумі грантів 1,92 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
м. Київ 9 7 $ 119 695 $ 95 197

Разом: 9 7 $ 119 695 $ 95 197

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Український інститут 

досліджень політики щодо громадського здоров’я” (04119,   

м. Київ, вул. Мельникова, 23-А, оф. 610, тел. (044) 537 64 63).

Керівник проекту: Дворяк Сергій Васильович.

Зміст проекту: Формування групи з 50 потенційних 

тренерів для проведення українсько-російської конференції 

“Фармакотерапія опіоїдної залежності та наркологічна 

допомога в системі охорони здоров’я”. Підготовка та 

проведення самої конференції.

Сума: $ 12 615 

Організація: Громадська організація “Асоціація сімейних 

лікарів м. Києва”. (04074, м. Київ, вул. Мостицька, 14, кв. 288,  

тел. (044) 460 99 54).

Керівник проекту: Кривенок Володимир Іванович.

Зміст проекту: Створення та проведення навчальних 

семінарів-тренінгів для сімейних лікарів м. Києва та Київської 

області з метою інформування щодо лікування, консультування 

пацієнтів із опіатною залежністю. Мотивування пацієнтів до 

участі у програмах замісної терапії. Координування роботи 

сімейних лікарів із СНІД-центрами, наркологами, психологами, 

соціальними працівниками та недержавними організаціями, що 

працюють у сфері зменшення шкоди.

Сума: $ 4 500 

Організація: Інститут демократії імені Пилипа Орлика (04070, 

м.Київ, вул. Боричів Тік, 35 В, тел.(044) 537 62 30).

Керівник проекту: Коломиєць Марта Анатоліївна.

Зміст проекту: Ознайомленння учасників проекту з 

міжнародним досвідом боротьби з ВІЛ/СНІДом, наркоманією, 

алкоголізмом, тютюнопалінням, державною політикою щодо 

здорового способу життя. Підвищення рівня обізнаності в 

зазначеному напрямку 26 лідерів територіальних громад, що 

представляють 20 малих і середніх міст із 15 областей України. 

Підготовка групи активістів громад для розробки реалістичних 

місцевих ініціатив (з урахуванням місцевої специфіки малих і 

середніх міст України) щодо пропагування здорового способу 

життя, як одного з можливих шляхів протидії поширенню 

таких негативних явищ, як ВІЛ/СНІД, наркоманія, алкоголізм, 

тютюнопаління та вживання інших психоактивних речовин.

Сума: $ 2 000 

Організація: Громадська організація “Український інститут 

досліджень політики щодо громадського здоров’я” (04119,   

м. Київ, вул. Мельникова, 23-А, оф. 610, тел. (044) 537 64 63).

Керівник проекту: Дворяк Сергій Васильович.

Зміст проекту: Адвокація комплексних послуг, в тому 

числі психіатрічної допомоги для споживачів ін’єкційних 

наркотиків (СІН), розробка Методичних рекомендацій 

для лікарів-наркологів щодо діагностики та лікування 

психіатрічних розладів у СІН та відпрацювання пілотної моделі 

консультування та лікування СІН з психіатрічними розладами. 

Проведення низки заходів із залученням осіб, які формують 

політику в сфері охорони здоров’я, професійної наркологічної 

спільноти та науковців в сфері психічного здоров’я.

Сума: $ 20 000 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 

“Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди” (01001, м. Київ,   

а/с 272-В, тел. (044) 289 10 95).

Керівник проекту: Ботвін Сергій Павлович.

Зміст проекту: Вивчення міжнародного досвіду з питань 

визначення граничних розмірів наркотичних засобів. Підготовка 

проекту змін до таблиць “невеликих, великих та особливо 

великих розмірів та наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу”, 

затверджених наказом МОЗ України від 01.08.2000 р. №188б. 

Зниження кількості випадків необґрунтованого притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, хворих на психофізіологічну 

залежність від наркотиків. Повернення довіри до органів влади, 
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та, зокрема, підвищення доступності до профілактики, лікування 

та підтримки; удосконалення системи оцінки правоохоронних 

органів, а також норм, що регламентують їх право на застосовну 

практику по відношенню до хворих на наркотичну залежність.

Сума: $ 19 910 

Організація: Громадська організація “Український інститут 

досліджень політики щодо громадського здоров’я” (04119, м. Київ, 

вул. Мельникова, 23-А, оф. 610, тел. (044) 537 64 63).

Керівник проекту: Полтавець Денис Володимирович.

Зміст проекту: Проведення громадської адвокаційної кампанії 

(з залученням всіх зацікавлених сторін), спрямованої на захист 

інтересів спільноти споживачів наркотиків та людей, які живуть з 

ВІЛ, зокрема, права на доступ до якісної допомоги, декриміналізація 

індивідуального споживання. Координація дій всіх партнерів, 

проведення моніторингу державної політики щодо обігу 

психоактивних речовин, створення та забезпечення роботи системи 

“Швидке експертне реагування”, проведення економічного аналізу 

ситуації з надання допомоги хворим на наркотичну залежність.

Сума: $ 19 930 

Організація: Громадська організація “Український інститут 

досліджень політики щодо громадського здоров’я” (04119, м. Київ, 

вул. Мельникова, 23-А, оф. 610, тел. (044) 537 64 63).

Керівник проекту: Дворяк Сергій Васильович.

Зміст проекту: Проведення консультацій з представниками 

різних груп інтересів (молодь, правоохоронці, лікарі, споживачі 

психоактивних речовин, їх родичі), визначення пріоритетів щодо 

змін у наркополітиці. Створення достовірної карти інтересів різних 

груп, які є пріоритетними у визначенні та формуванні наркополітики 

України у формі аналітичного звіту, його розповсюдження та 

обговорення серед людей, які приймають рішення.

Сума: $ 5 792 

Організація: Всеукраїнська наркологічна асоціація (03033, 

м.Київ, провулок Деміївський, 4А).

Керівник проекту: Вієвський Анатолій Миколайович.

Зміст проекту: Залучення громадськості до процесу прийняття 

рішень щодо напрямів реформування допомоги хворим на 

наркотичну залежність: створення положення про наглядові 

ради при органах місцевого самоврядування та державних 

інституціях; створення концепції реформування надання 

медичної допомоги; зменшення порогу доступу до сервісу, а 

також розвиток амбулаторного лікування; створення моделі 

взаємодії медичних, соціальних служб та громадськості. 

Розробка концепції анонімної реєстрації наркологічних випадків 

з метою заміни застарілої системи наркологічного обліку. 

Участь в кампанії лобіювання змін існуючої наркополітики в 

секторі спеціалізованої наркологічної допомоги та проведення 

експертного та громадського обговорення запропонованих 

змін.

Сума: $ 14 950 

Організація: Громадська організація “Український інститут 

досліджень політики щодо громадського здоров’я” (04119,  

 м. Київ, вул. Мельникова, 23-А, оф. 610, тел. (044) 537 64 63).

Керівник проекту: Дворяк Сергій Васильович.

Зміст проекту: Створення, за підтримки місцевої громади  

м. Ірпіня, центру комплексних послуг та надання допомоги 

СІН, в тому числі замісної підтримувальної терапії. Вироблення 

рекомендацій по залученню місцевої громади та розробка 

системи заходів запобігання поширенню ВІЛ-інфекції та 

вживання наркотичних речовин на рівні невеликого міста.

Сума: $ 19 998
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Мобілізація спільнот споживачів наркотиків для захисту 
своїх прав

Кількість проектів: 10
Сума $ 43 472
Частка у загальній сумі грантів 0,70 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
АР Крим 1 - $ 3 990 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Донецька обл. 3 - $ 12 000 $ -

м. Київ 4 1 $ 19 482 $ 6 992

Чернігівська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Разом: 10 1 $ 43 472 $ 6 992

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней” (01133,   

м. Київ, пров. Шевченка, 13/21-В, тел. (044) 279 72 97).

Керівник проекту: Кривошеєв Євген Володимирович.

Зміст проекту: Проведення триденного тренінгу/семінару за 

темою: “Мобілізація суспільства СІН у відповідь на епідемію 

ВІЛ/СНІДу в Україні”. Формування Стратегії адвокаційної 

та правозахисної діяльності самоорганізацій споживачів 

наркотиків на національному рівні.

Сума: $ 6 992 

Організація: Чернігівська обласна благодійна організація 

“Клуб Еней-Чернігів” (14027, м. Чернігів, Деснянський район,                  

вул. Гетьмана Полуботька, 74, к. 9, тел. (097) 122 90 33).

Керівник проекту: Мартиш Тетяна Миколаївна.

Зміст проекту: Створення та підтримка роботи громадського 

центру для споживачів наркотиків: налагодження роботи лінії 

довіри, залучення споживачів наркотиків до інформаційно-

просвітницької діяльності, надання консультацій за принципом 

“рівний-рівному”, проведення регулярної групи самодопомоги.

Сума: $ 4 000 

Організація: Благодійна організація “Клуб “Твій вибір” 

(84646, Донецька обл., м. Горлівка, а/с 1913 (пр. Перемоги, 72),               

тел. (095) 599 65 33, (097) 615 69 08).

Керівник проекту: Галактіонов Олег Володимирович.

Зміст проекту: Створення та діяльність роботи групи 

самодопомоги в м. Горловці: створення та підтримка центру для 

споживачів наркотиків, залучення споживачів наркотиків до 

інформаційно-просвітницької діяльності, надання консультацій 

за принципом “рівний-рівному”.

Сума: $ 4 000 

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней” (01133,   

м. Київ, пров. Шевченка, 13/21-В, тел. (044) 279 72 97).

Керівник проекту: Криворучко В’ячеслав Юрійович.

Зміст проекту: Створення громадського центру для 

наркозалежних та їх близьких з метою надання комплексу 

соціально-психологічних, медичних і консультативних послуг 

наркозалежним, підтримка роботи самоорганізації споживачів 

наркотиків та сприяння їх офіційному оформленню в 

організацію.

Сума: $ 3 990 

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней” (01133,   

м. Київ, пров. Шевченка, 13/21-В, тел. (044) 279 72 97).

Керівник проекту: Дорошенко Оксана Валеріївна.

Зміст проекту: Заснування центру для самоорганізацій 

споживачів наркотиків в м.Сімферополі: розробка програми 

його роботи, залучення відповідних фахівців.

Сума: $ 3 990 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Вертикаль” 

(01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 7, тел. (044) 585 08 24).

Керівник проекту: Кириченко Надія Михайлівна.



133

Зміст проекту: Здійснення організаційного та інституційного 

супроводу проведення груп взаємодопомоги (впродовж 

9 місяців) для ВІЛ-позитивних споживачів ін’єкційних 

наркотиків, які приймають замісну підтримувальну терапію.

Сума: $ 4 000 

Організація: Громадська організація “Союз “АМІКУС” (83000, 

Донецька обл., м.Макіївка, вул. Донецька, 80, кім. 409, тел.(0623) 

22 17 34).

Керівник проекту: Стрєльніков Ярослав Вадимович.

Зміст проекту: Заснування та підтримка групи самодопомоги, 

надання консультативних та інформаційних послуг та 

подальшого супроводження тих, що звільнились з місць 

позбавлення волі, надання консультацій за принципом “рівний-

рівному”.

Сума: $ 4 000 

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней” (01133, 

м.Київ, пров. Шевченка, 13/21-В, тел.(044) 279 72 97).

Керівник проекту: Кривошеєв Євген Володимирович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності групи самодопомоги: 

інтеграція діяльності програм зменшення шкоди, замісної 

терапії та програм з догляду та підтримки, залучення 

споживачів ін’єкційних наркотиків до групи самодопомоги, 

надання консультацій за принципом “рівний-рівному”.

Сума: $ 4 500 

Організація: Благодійний фонд “Реабілітаційний центр 

наркозалежних “Віртус” (49027, м. Дніпропетровськ,   

вул. Фучіка, 30, к. 247, тел. (0562) 47 05 11).

Керівник проекту: Нечаєв Олексій Євгенович.

Зміст проекту: Створення та підтримка діяльності груп 

самодопомоги споживачів наркотиків в м. Дніпропетровську: 

надання довгосторокової психологічної та соціальної підтримки 

для людей, які стануть учасниками груп самодопомоги, 

проведення консультацій та підтримки.

Сума: $ 4 000 

Організація: Громадська організація “Союз “АМІКУС” (83000, 

Донецька обл., м. Макіївка, вул. Донецька, 80, кім. 409,          

тел. (0623) 22 17 34).

Керівник проекту: Коломоєць Оксана Миколаївна.

Зміст проекту: Створення та підтримка роботи громадського 

центру для споживачів наркотиків, налагодження роботи 

лінії довіри, залучення нових споживачів наркотиків до 

інформаційно-просвітницької діяльності, надання консультацій 

за принципом “рівний-рівному”, проведення регулярної групи 

самодопомоги, надання допомоги під час державної реєстрації 

організації.

Сума: $ 4 000 
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Захист прав пацієнтів
Кількість проектів: 6
Сума $ 90 000
Частка у загальній сумі грантів 1,44 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
м. Київ 6 5 $ 90 000 $ 81 200

Разом: 6 5 $ 90 000 $ 81 200

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та 

особам із інтелектуальною недостатністю “Джерела” (04209,   

м. Київ, вул. Богатирська, 16А, дитяча установа 607,  

тел.(044) 411 82 13, 411 03 32).

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна.

Зміст проекту: Моніторинг дотримання українського 

законодавства в практичній діяльності органів опіки та 

піклування для запобігання порушень прав осіб із розумовою 

відсталістю у процесі встановлення опікунства.

Сума: $ 8 800 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 

“Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною 

недостатністю” (02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 17, кв. 45, 

тел. (044) 411 03 32).

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна.

Зміст проекту: Посилення впливу регіональних НУО на органи 

державної влади. Лобіювання дотримання інтересів людей з 

розумовою відсталістю при розробці нормативних документів з 

питань соціального захисту інвалідів.

Сума: $ 16 200 

Організація: Благодійний фонд “Здоров’я жінки і планування 

сім’ї” (03186, м. Київ, вул. Антонова 43, кв.25, тел. (044) 242 26 20).

Керівник проекту: Майструк Галина Павлівна.

Зміст проекту: Захист прав та підвищення якості життя 

онкологічних хворих шляхом впровадження європейських 

стандартів надання допомоги та створення системи громадського 

моніторингу дотримання прав пацієнтів, удосконалення 

нормативно-правової бази щодо статусу онкологічних хворих.

Сума: $ 30 000 

Організація: Міжнародне товариство прав людини — Українська 

секція (01196, м. Київ, пл. Л. Українки, 1, тел. (044) 286 38 76).

Керівник проекту: Шутальова Марія Семенівна.

Зміст проекту: Реформування охорони здоров’я в Україні 

шляхом проведення моніторингу дотримання конституційного 

права громадян на охорону здоров’я, створення Всеукраїнської 

кореспондентської мережі зі збору фактів порушення права на 

медичну допомогу. Створення і забезпечення постійної роботи 

громадської приймальні, де надається конкретна правова 

допомога особам, чиє право на охорону здоров’я було порушено. 

Підготовка, видання і безкоштовне розповсюдження пам’ятки 

«Ваше право на медичну допомогу» та аналітичного звіту «Право 

на медичну допомогу в Україні — 2007».

Сума: $ 8 220 

Організація: Громадська організація “Аналітичний центр 

Соціоконсалтинг” (01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 44-А,           

тел.(044) 248-7687, 228-8944).

Керівник проекту: Демченко Ірина Леонідівна.

Зміст проекту: Підвищення якості та безпеки пацієнтів в 

системі охорони здоров’я України завдяки створенню механізму 

громадського контролю через моніторинг дотримання прав 

пацієнтів. Розробка методики та індикаторів дотримання прав 

пацієнтів на підставі соціологічних опитувань громадської 

думки та цільових груп. Проведення опитування громадської 

думки щодо дотримання прав пацієнтів на національному 

та регіональному рівнях, обговорення та розповсюдження 

результатів дослідження серед депутатів Верховної Ради 

України, виконавчих органів влади, представників НУО, ЗМІ.

Сума: $ 11 780 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація "Рада 

захисту прав та безпеки пацієнтів" (01023, м. Київ,                     

 вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, тел. (044) 235 65 87).

Керівник проекту: Солоп Людмила Леонідівна.

Зміст проекту: Залучення громадськості до підготовки 

законопроекту "Про захист прав пацієнтів" та посилення 

механізмів громадського контролю за дотриманням прав 

пацієнтів в нормотворчій діяльності установ законодавчої та 

вищої виконавчої влади з урахуванням вимог міжнародного 

законодавства.

Сума: $ 15 000 
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Захист прав споживачів наркотиків та людей,    
які живуть з ВІЛ/СНІД

Кількість проектів: 11
Сума $ 114 159
Частка у загальній сумі грантів 1,83 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Донецька обл. 1 - $ 10 000 $ -

м. Київ 4 1 $ 49 414 $ 18 080

Львівська обл. 1 - $ 9 996 $ -

Миколаївська обл. 1 - $ 9 826 $ -

Одеська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Полтавська обл. 1 - $ 9 940 $ -

Херсонська обл. 2 - $ 14 983 $ -

Разом: 11 1 $ 114 159 $ 18 080

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Одеська правозахисна група “Верітас” (65023,   

м. Одеса, а/я 259, тел. (048) 784 0394).

Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович.

Зміст проекту: Проведення моніторингу та опрацювання 

рекомендацій, спрямованих на усунення порушень прав 

уразливих до ВІЛ/СНІДу груп населення в Одеському регіоні 

та вивчення причин недотримання їх законних інтересів. 

Інформування одеської громади про фактичне положення 

представників уразливих до ВІЛ/СНІДу груп населення в 

Одеському регіоні та адвокація їх прав та інтересів.

Сума: $ 9 334 

Організація: Громадська організація “Центр психосоціальної 

реабілітації хімічно залежної молоді “Крок за кроком” (04215,   

м. Київ, пр-т Радянської України, 20 (літер В’), тел. (044) 433-32-59).

Керівник проекту: Тищенко Світлана Павлівна.

Зміст проекту: Здійснення захисту прав споживачів 

ін’єкційних наркотиків шляхом формування у працівників 

УМВС адекватного ставлення до людей, хворих на наркоманію 

та ВІЛ/СНІД. Проведення освітньо-просвітницької програми 

“Безпека людей в уніформі при роботі з наркозалежними” серед 

працівників Оболонського РУМВС м. Києва.

Сума: $ 12 000 

Організація: Громадська організація — клуб “Пробудження” 

(73000, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 8, Обласний 

наркологічний диспансер, тел. (050) 494 86 03).

Керівник проекту: Войнаренко Олег Володимирович.

Зміст проекту: Формування позитивної суспільної думки 

про програми замісної підтримувальної терапії з метою 

її розширення та фінансування державою. Адвокація та 

впровадження інших препаратів замісної терапії, що ще не 

застосовуються.

Сума: $ 4 983 

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней” (01133,   

м. Київ, пров. Шевченка, 13/21-В, тел. (044) 279 72 97).

Керівник проекту: Покутний Станіслав Павлович.

Зміст проекту: Виявлення фактів порушення прав СІН та ЛЖВ, 

здійснення передачі інформації до Управління Безпеки ГУМВС 

України, служби правової допомоги, надання юридичних 

консультацій, супровід в суді, створення прецедентів та 

висвітлення ситуації через ЗМІ. Видання буклету “Право 

та Закон” спільно з Управлінням з контролю за обігом 

наркотичних речовин.

Сума: $ 10 000 

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд 

“Мангуст” (73000, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 3/83, 

тел. (05522) 7 90 42).

Керівник проекту: Кравченко Надія Лазарівна.

Зміст проекту: Підвищення якості захисту прав та 

інтересів споживачів ін’єкційних наркотиків та ВІЛ 

інфікованих в Херсонській області. Подолання серед 
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працівників правоохоронних органів негативного ставлення 

до цих маргінальних груп, зменшення порушень прав людини, 

розширення можливостей лікування та виключення порушень 

з боку медичних працівників при наданні медичної допомоги, 

аналіз діючого законодавства у сфері ВІЛ/СНІДу, підготовка 

пропозицій щодо удосконалення законодавства та практики 

реалізації правових норм. Розробка інформаційно-освітніх 

буклетів; здійснення адвокатського супроводу; надання соціально-

психологічних консультувань; ведення 10 судових справ.

Сума: $ 10 000 

Організація: Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих “Час 

Життя” (54055, м. Миколаїв, Потьомкінська, 138,                      

тел. 8(0512) 57 18 16).

Керівник проекту: Холодов Андрій Володимирович.

Зміст проекту: Підвищення юридично-правових знань 

уразливих груп, комплексний захист їх прав та інтересів, 

покращення якості послуг, що надаються споживачам 

ін’єкційних наркотиків і людям, що живуть з ВІЛ/СНІДом у 

медичних та інших закладах, зменшення рівня дискримінації 

у Миколаївському, Первомайському, Вознесенському та 

Очаківському регіонах. Супровід судових та позасудових 

процесів уразливих груп, покращення правових умов 

впровадження програм антиретровірусної та замісної 

підтримуючої терапії на рівні керівників районних відділів 

Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області.

Сума: $ 9 826 

Організація: Благодійна асоціація допомоги ВІЛ інфікованим 

та хворим на СНІД “Світло надії” (36000, м. Полтава,  

вул. Артема, 28-А, тел. (0532) 50 85 99).

Керівник проекту: Демченко Максим Григорович.

Зміст проекту: Надання правової допомоги цільовим групам 

з залученням професійної юридичної фірми. Зниження числа 

випадків необгрунтованого притягнення до адміністративної 

і кримінальної відповідальності осіб, залежних від наркотиків. 

Підвищення рівня законності в діяльності правоохоронних 

органів, зменшення числа порушень прав людини щодо 

особливо вразливих груп населення. Проведення низки 

тренінгів для працівників правоохоронних органів.

Сума: $ 9 940 

Організація: Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-

психологійної інформації “Усі разом” (79035, м. Львів,               

вул. Зелена, 115-Б, офіс 302, тел. (0322) 70 45 94).

Керівник проекту: Камінська Марія Олександрівна.

Зміст проекту: Організація комплексної правової допомоги 

(споживачам ін’єкційних наркотиків та людям, які живуть з 

ВІЛ/СНІДом: надання юридичних консультацій, юридичного 

супроводу, представлення інтересів в судових та правових органах, 

нагляд за дотриманням прав людини під час обшуку, затримання, 

арешту, представлення інтересів у державних органах у зв’язку із 

порушенням медичних, трудових та інших прав.

Сума: $ 9 996 

Організація: Громадський Рух “Віра, Надія, Любов” (65011,   

м. Одеса, вул. Успенська, 53, тел. (0482) 63 33 39).

Керівник проекту: Звєрьков Костянтин Станіславович.

Зміст проекту: Адвокація та розширення доступу до існуючих 

послуг правового сервісу споживачів ін’єкційних наркотиків 

та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом в м.Одесі. Проведення 

дослідження про організації та служби, що надають юридичні 

послуги даним вразливим групам населення, а також про якість 

послуг, що надаються. Представлення дослідження в місцевому 

управлінні МВС, проведення круглого столу для презентації 

результатів.

Сума: $ 10 000 

Організація: Благодійна організація “Клуб “Твій вибір” (84646, 

Донецька обл., м. Горлівка, а/с 1913 (пр. Перемоги, 72),           

тел. (095) 599 65 33, (097) 615 69 08).

Керівник проекту: Галактіонов Олег Володимирович.

Зміст проекту: Покращення ситуації з використанням 

Українського Кримінального Кодексу представниками 

УМВС Донецької області по віношенню до споживачів 

ін’єкційних наркотиків. Забезпечення умов для включення 

інформації стосовно ВІЛ/СНІДу в навчальну програму 

для працівників УМВС Донецької області. Проведення 

незалежного моніторингу якості послуг, що надаються СІН 

на базі державних центрів соціальних послуг сім’ї та молоді в 

Донецькій області.

Сума: $ 10 000 

Організація: Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/

СНІД (01021, м. Київ, вул. Межигірська, 24б, тел.(044) 425 69 89).

Керівник проекту: Дєхтяренко Юрій Олексійович.

Зміст проекту: Покращення юридичної та правозахисної 

діяльності 15-ти регіональних відділень Всеукраїнської мережі 

людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом шляхом надання юридичних 

та правозахисних послуг, проведення дослідження якості їх 

надання та об’єму.

Сума: $ 18 080 



137

Розвиток паліативної допомоги
Кількість проектів: 3
Сума $ 41 301
Частка у загальній сумі грантів 0,66 %

 Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Рада 

захисту прав та безпеки пацієнтів” (01023, м.Київ,                     

 вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, тел.(044) 235-6587).

Керівник проекту: Сердюк Віктор Григорович.

Зміст проекту: Впровадження сучасного підходу до паліативної 

допомоги шляхом залучення фахової громадськості та 

представників органів влади. Розробка науково обґрунтованої 

програми паліативної допомоги в пілотних регіонах України. 

Розробка концепції державної політики з питань надання 

паліативної допомоги.

Сума: $ 20 990 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Рада 

захисту прав та безпеки пацієнтів” (01023, м. Київ,                     

 вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, тел. (044) 235 65 87).

Керівник проекту: Дащенко Аліна Вікторівна.

Зміст проекту: Розробка на основі світового досвіду 

протоколів (формулярів) використання лікарських засобів в 

терапії хронічного болю та адвокація їх впровадження через 

механізм співпраці громадськості та урядових структур 

України у сфері формування політики щодо наркотичних та 

психотропних речовин.

Сума: $ 15 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Візит міжнародного експерта з паліативної 

допомоги Марі Кулан (27 листопада – 28 грудня 2006 р.), з 

метою оцінки стану надання паліативної допомоги населенню 

в Україні. Написання аналітичного звіту та рекомендацій щодо 

покращення послуг, що надаються в сфері паліативного догляду 

за хворими.

Сума: $ 5 311 
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Різне
Кількість проектів: 26
Сума $ 203 469
Частка у загальній сумі грантів 3,27 %

Витрати у регіонах України:

Регіон Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Сума Сума всеукраїнських 

проектів
Дніпропетровська обл. 1 - $ 9 000 $ -

м. Київ 22 12 $ 158 565 $ 133 972

Одеська обл. 2 - $ 20 904 $ -

Харківська обл. 1 1 $ 15 000 $ 15 000

Разом: 26 13 $ 203 469 $ 148 972

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Ініціативи у громадській 

охороні здоров’я” (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103-А,             

тел. (044) 468 57 60; 468 61 64;).

Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна.

Зміст проекту: Адміністрування та фінансове забезпечення 

участі українських лікарів у Зальцбурзьких семінарах у другому 

півріччі 2006 р.

Сума: $ 12 006 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Здіснення моніторингу діяльності Програми 

“Ініціативи в галузі охорони здоров’я” у 2005 р.: проведення 

моніторингових візитів, опитувань, напівструктурованих 

інтерв’ю та фокус-груп, написання аналітичного звіту.

Сума: $ 10 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація “Ліга 

соціальних працівників України” (01030, м. Київ,                          

 вул. Б.Хмельницького, 51-Б, тел. (044) 279 42 35).

Керівник проекту: Пукас Надія Лаврентіївна.

Зміст проекту: Розробка та впровадження моделі підготовки 

спеціалістів центрів соціальних служб для молоді. Проведення 

3 навчальних семінарів-тренінгів для 16 соціальних працівників 

обласних організацій Ліги соціальних працівників України. 

Організація мобільної групи тренерів, які спеціалізуються на 

наданні методичної допомоги спеціалістам центрів соціальних 

служб для молоді, що надають безпосередню соціальну 

допомогу сім’ям з ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД дітьми.

Сума: $ 10 000 

Організація: Благодійний фонд “Інститут раннього втручання” 

для дітей з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів (61153,   

м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а, тел. (0572) 16 17 48).

Керівник проекту: Кукуруза Ганна Володимирівна.

Зміст проекту: Розробка інноваційної моделі послуг раннього 

втручання, спрямованих на нормалізацію життя родини та 

створення умов інтеграції дітей з вадами розвитку. Розробка та 

проведення 3 семінарів для 7 команд фахівців з реабілітаційних 

центрів Києва, Ужгорода, Кам’янця-Подільського, 

Дніпропетровська, Запоріжжя. Створення методичного 

посібника “Основи раннього втручання”.

Сума: $ 15 000 

Організація: Громадська організація “Центр доказової 

медицини” (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, оф. 810,                

тел. (044) 295 06 55).

Керівник проекту: Полтавець Денис Володимирович.

Зміст проекту: Підтримка проведення суспільних дебатів 

(влада – фахівці – громадяни – медіа) з метою визначення 

стратегічних напрямків реформування системи охорони 

здоров’я, моніторингу відповідних дій та експертної підтримки 

найбільш адекватних громадських ініціатив, спрямованих на 

покращення ситуації в сфері охорони громадського здоров’я. 

Опрацювання узгоджених з усіма зацікавленими сторонами 

рекомендацій щодо змін в державній політиці охорони здоров’я.

Сума: $ 14 970 

Організація: Український інформаційний центр з проблем 

алкоголю та наркотиків (02002, м. Київ, а/с 92, тел. (044) 572 40 80).

Керівник проекту: Андреєва Тетяна Іллівна.

Зміст проекту: Підтримка розвитку ресурсного центру з 

контролю над тютюном. Поширення інформації щодо контролю 

за тютюном в Україні та країнах СНД, підготовка фахівців 

експертної оцінки проблем контролю над тютюном.

Сума: $ 12 000 
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Організація: Благодійний фонд “Реабілітаційний центр 

наркозалежних “Віртус” (49027, м. Дніпропетровськ,  

вул. Фучіка, 30, к. 247, тел. (0562) 47 05 11).

Керівник проекту: Бєляєва Ольга Володимирівна.

Зміст проекту: Моніторинг потреб споживачів ін’єкційних 

наркотиків в медичній допомозі та їх доступу до медичної 

допомоги у м.Дніпропетровську.

Сума: $ 9 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович.

Зміст проекту: Технічна допомога програмам зменшення 

шкоди у Грузії, обмін кращим досвідом між Україною та 

Грузією. Підведення підсумків роботи проектів у 2005 році, 

затверждення робочого плану на 2006 рік.

Сума: $ 913 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Купряшкіна-Макгілл Світлана 

Володимирівна.

Зміст проекту: Огранізація та проведення Першої 

Національної конференції зі зменшення шкоди від вживання 

наркортиків (15–17 лютого 2006 р., м. Київ).

Сума: $ 20 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Купряшкіна-Макгілл Світлана 

Володимирівна.

Зміст проекту: Забезпечення роботи координатора 

Міжнародної Програми Зменшення Шкоди в Україні, 

відповідального за координацію дій в сфері зменшення шкоди 

та реформування наркополітики.

Сума: $ 15 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Купряшкіна-Макгілл Світлана 

Володимирівна.

Зміст проекту: Надання технічної допомоги проектам 

зменшення шкоди: оцінка потреб у подальшому навчанні для 

проведення замісної підтримувальної та антиретровірусної 

терапії.

Сума: $ 2 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна.

Зміст проекту: Забезпечення участі представників НУО 

в семінарі-тренінгу з інституційного розвитку НУО                     

(26–29 березня 2006 р., м. Одеса)

Сума: $ 4 742 

Організація: Громадська організація “Ініціативи у громадській 

охороні здоров’я” (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103-А,                    

тел. (044) 468 57 60; 468 61 64;).

Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна.

Зміст проекту: Забезпечення адміністративного супроводу 

участі українських лікарів у Зальцбурзьких семінарах 2006 року. 

з метою подальшого розповсюдження набутих знань у сфері 

охорони здоров’я.

Сума: $ 19 854 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Візит експерта міжнародної програми 

Зменшення шкоди в Київ та Ужгород для проведення оцінки 

потреб та написання аналітичного звіту щодо ситуації на 

місцях.

Сума: $ 835 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Ознайомлення з ситуацією щодо зменшення 

шкоди в Україні на регіональному та обласному рівнях та 

здійснення моніторингу.

Сума: $ 2 860 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Технічна допомога під час проведення роботи 

групи з технічної оцінки (Technical Review Panel) в процесі 

написання заявки від України на 6-ий раунд Глобального Фонду 

з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Надання 

експертної допомоги під час процесу написання консолідованої 

заявки до Глобального Фонду від України.

Сума: $ 2 900 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Проведення семінару із планування технічної 

підтримки з організації лікування для споживачів ін’єкційних 

наркотиків (10–12 липня 2006 р., м. Одеса)

Сума: $ 2 200 

Організація: Громадська організація “Аналітичний центр 

Соціоконсалтинг” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 44-А,            

тел. (044) 248 76 87, 228 89 44).

Керівник проекту: Іванченко Світлана Миколаївна.

Зміст проекту: Підтримка роботи експерта з питань 

профілактичних програм у пенітенціарній системі України щодо 

ВІЛ/СНІДу.

Сума: $ 640 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Технічне забезпечення участі українських 

експертів у роботі Міжнародної конференції з питань ВІЛ/

СНІДу в Торонто (13–19 серпня 2006 р.).

Сума: $ 5 200 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Здійснення моніторингу діяльності організацій, 

що займаються захистом прав осіб з особливими потребами у 
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Львівському та Сумському регіонах для програми “Ініціативи в 

галузі охорони здоров’я”.

Сума: $ 355 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.

Керівник проекту: Савчук Марія Андріївна.

Зміст проекту: Участь 10 експертів з України у Міжнародній 

конференції зі Зменшення шкоди, зменшення стигми та 

дискримінації, які вживають наркотики ін’єкційним способом 

(Амстердам, 2006 р.).

Сума: $ 7 930 

Організація: Громадський Рух “Віра, Надія, Любов” (65011,   

м. Одеса, вул. Успенська, 53, тел. (0482) 63 33 39).

Керівник проекту: Мусієнко Сергій Сергійович.

Зміст проекту: Покращення якості життя СІН та ОСБ шляхом 

створення комьюніті-центру з надання послуг широкого 

спектру: організація заходів з професійного навчання та 

працевлаштування представників уразливих груп, надання 

консультацій, надання психологічної та соціальної підтримки.

Сума: $ 10 904 

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та 

соціальної адаптації громадян без постійного місця проживання 

“Шлях додому” (65082, м.Одеса, вул. Софіївська, 10 (а/с 25, 

65011), тел.(048) 777 20 76, 711 73 18).

Керівник проекту: Власов Олексій Олександрович.

Зміст проекту: Залучення споживачів ін’єкціних наркотиків до 

програм лікування антиретровірусною терапією та замісною 

підтримувальною терапією шляхом надання якісної інформації, 

консультацій та супроводу для клієнтів ком’юніті-центру в 

Одесі.

Сума: $ 10 000 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 

“Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди” (01001, м. Київ,       

а/с 272-В, тел. (044) 289 10 95).

Керівник проекту: Остапов Олександр Іванович.

Зміст проекту: Впровадження відміни кримінального 

переслідування секс-працівників (лобіювання відміни ч.1 

ст.303 КК України). Підготовка осіб, що приймають рішення на 

державному рівні до прогресивних змін в державній політиці 

по відношенню до секс-працівників. Проведення конференції 

зі створення Української мережі секс-працівників. Захист прав 

секс-працівників та створення сприятливих та безпечних умов 

для їх роботи.

Сума: $ 10 000 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 

“Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди” (01001, м. Київ,         

а/с 272-В, тел. (044) 289 10 95).

Керівник проекту: Камінник Ігор Семенович.

Зміст проекту: Створення робочої групи для обговорення 

та підготовки проекту нової редакції Закону України “Про 

запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту 

(СНІД) та соціальний захист населення”.

Сума: $ 2 500 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація “Українська 

Асоціація благодійників” (04209, м. Київ, просп. Оболонський, 

37-в, к. 9, тел. (044) 412 39 82).

Керівник проекту: Борткевич Сергій Іванович.

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи для 

підготовки форуму з питань протидії захворюванню на 

туберкульоз, розробка концепції форуму та діяльності 

Громадської ради при Комітеті Верховної ради з питань 

охорони здоров”я.

Сума: $ 1 660 
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Структура витрат за напрямами діяльності

Напрям діяльності Підтримано проектів Сума
Розвиток громадянського суспільства 256 $ 2 200 762

Європейська програма 58 $ 601 140

Верховенство права 66 $ 900 271

Засоби масової інформації 41 $ 459 445

Соціальний капітал і академічні публікації 47 $ 225 803

Освітні програми 6 $ 229 500

Ініціативи у галузі охорони здоров’я 64 $ 697 452

Операційна діяльність 54 $ 916 986

Разом: 592 $ 6 231 359

Структура операційної діяльності

Напрям діяльності Підтримано проектів Сума
Розвиток громадянського суспільства 17 $ 331 544

Європейська програма 2 $ 64 959

Верховенство права 5 $ 124 949

Засоби масової інформації 4 $ 47 354

Соціальний капітал і академічні публікації 8 $ 59 918

Освітні програми 4 $ 208 016

Ініціативи у галузі охорони здоров’я 14 $ 80 246

Разом: 54 $ 916 986
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Розподіл підтриманих проектів за регіонами України

Регіон України Підтримано 
проектів

Всеукраїнських 
проектів Загальна сума

Сума 
всеукраїнських 
проектів

АР Крим 14 2 (14,29 %) $ 110 203 $ 6 640

Вінницька обл. 10 2 (20,00 %) $ 136 165 $ 75 550

Волинська обл. 6 1 (16,67 %) $ 29 142 $ 7 424

Дніпропетровська обл. 6 1 (16,67 %) $ 30 026 $ 3 000

Донецька обл. 16 4 (25,00 %) $ 109 028 $ 18 070

Житомирська обл. 3 - (-) $ 11 948 $ -

Закарпатська обл. 21 2 (9,52 %) $ 119 062 $ 33 242

Запорізька обл. 3 - (-) $ 11 920 $ -

Івано-Франківська обл. 7 - (-) $ 30 687 $ -

м. Київ 258 197 (76,36 %) $ 3 024 065 $ 2 597 665

Київська обл. 9 3 (33,33 %) $ 76 004 $ 8 721

Кіровоградська обл. 1 - (-) $ 6 000 $ -

Луганська обл. 17 1 (5,88 %) $ 177 259 $ 34 984

Львівська обл. 40 17 (42,50 %) $ 238 187 $ 99 724

Миколаївська обл. 12 1 (8,33 %) $ 99 033 $ 9 690

Одеська обл. 20 5 (25,00 %) $ 149 277 $ 45 715

Полтавська обл. 4 - (-) $ 33 440 $ -

Рівненська обл. 12 4 (33,33 %) $ 112 112 $ 49 543

м. Севастополь - - (-) $ - $ -

Сумська обл. 5 - (-) $ 38 601 $ -

Тернопільська обл. 9 2 (22,22 %) $ 59 418 $ 14 311

Харківська обл. 23 14 (60,87 %) $ 331 300 $ 212 870

Херсонська обл. 8 2 (25,00 %) $ 81 288 $ 29 950

Хмельницька обл. 7 - (-) $ 57 175 $ -

Черкаська обл. 8 1 (12,50 %) $ 70 476 $ 19 995

Чернівецька обл. 2 - (-) $ 13 280 $ -

Чернігівська обл. 17 1 (5,88 %) $ 159 277 $ 13 977

Разом: 538 260 (48,33 %) $ 5 314 373 $ 3 281 071
Операційна діяльність 54 37 (68,52 %) $ 916 986 $ 670 145

Разом: 592 297 (50,17 %) $ 6 231 359 $ 3 951 216
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Îïåðàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü 
$ 916 986 (15%)

Ðîçâèòîê ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà 
$ 2 200 762 (35%)

ªâðîïåéñüêà ïðîãðàìà 
$ 601 140 (10%)

Âåðõîâåíñòâî ïðàâà 
$ 900 271 (14%)

Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
$ 459 445 (7%)

Ñîö³àëüíèé êàï³òàë ³ 
àêàäåì³÷í³ ïóáë³êàö³¿ 
$ 225 803 (4%)

Îñâ³òí³ ïðîãðàìè 
$ 229 500 (4%)

²í³ö³àòèâè ó ãàëóç³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ  $ 697 452 (11%)

Ñòðóêòóðà âèòðàò çà íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³
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Організації, що отримали гранти Міжнародного фонду 
“Відродження” 2006 року

Організація Підтримано 
проектів

З них - 
всеукраїнських

Загальна 
сума

Агенство регіонального розвитку Луганської області (91000, 

м.Луганськ, 1-й Мікрорайон, б.1, кв. 214–215, тел.(0642) 42 05 50).
1 - $ 5 965

Агентство регіонального розвитку “Донбас” (91031, м.Донецьк,       

вул. Дімітрова, 21/36, тел.(0622) 94 60 96).
1 - $ 6 813

Агентство регіонального розвитку “Транс-Тракт” (80300, Львівська 

обл., м.Жовква, пл. Вічева, 2/18,                                                    

 тел.(03252) 61 405, 61 891).

1 - $ 8 172

Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ) (76000, 

м.Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26,                                             

 тел. 8(0342) 55 20 22, 55 20 26).

2 - $ 6 031

Асоціація “Європейський шлях” (71110, Запорізька обл., м.Бердянськ, 

вул. Свердлова, 10, кв. 46, тел.(061) 534 24 27).
1 - $ 6 268

Асоціація медіа-юристів Львівщини (79011, м.Львів, вул. Кубійовича, 

35/3, тел.(050) 370 24 74).
1 1 $ 9 605

Асоціація “Нова музика” (65011, м.Одеса, вул. Базарна, 48, кв.1, 

тел.(0482) 22-52-83).
1 1 $ 5 000

Асоціація “Поділля Перший” (29000, м.Хмельницький,                       

 вул. Свободи, 36, оф.601, тел.(0382) 76 34 34).
3 - $ 20 175

Асоціація “Спільний простір” (04119, м.Київ, вул. Мельникова, 36/1, 

оф.210, тел.(044) 483 19 59).
2 2 $ 32 050

АТЗТ “Телеком-Сервіс” (41100, Сумська обл., м.Шостка,                      

 вул. Короленка, 33, тел.(05449) 2 05 48, 7 07 49).
1 - $ 5 000

Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків 

“Аюрведа” (09108, Київська обл., м.Біла Церква, вул. Східна, 34, 

тел.(263) 96 3 89, 7 26 10).

2 - $ 3 618

Благодійна асоціація допомоги ВІЛ інфікованим та хворим 

на СНІД “Світло надії” (36000, м.Полтава, вул. Артема, 28-А,                   

тел.(0532) 50 85 99).

1 - $ 9 940

Благодійна організація “Вчителі за демократію та партнерство” 

(03162, м.Київ, пр-т 50-річчя Жовтня,10Г, кв.171,                           

 тел.(044) 513-89-38).

1 1 $ 12 900

Благодійна організація “Київ - 3000” (03151, м.Київ,                             

 вул. Волинська, 22, кв. 18, тел.(044) 492 86 98).
1 1 $ 14 350

Благодійна організація “Клуб “Твій вибір” (84646, Донецька 

обл., м.Горлівка, а/с 1913 (пр. Перемоги, 72), тел.(095) 599 65 33,               

(097) 615 69 08).

2 - $ 14 000

Благодійна організація “Пілотний проект “Правова допомога” 

(61052, м.Харків, вул. Полтавський шлях, 46, поверх 3, кімн. 3-4,                     

тел. 8(057) 756 25 46).

1 - $ 54 113

Благодійна організація “Український Форум Грантодавців” (01133, 

м.Київ, а/с 188, тел.(044) 203 29 76).
2 2 $ 43 490
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Благодійна Організація “Український Центр Порозуміння” (01023, 

м.Київ, Печерський узвіз 8 кв.7, тел.(044) 280 39 18).
2 2 $ 5 929

Благодійна організація “Чернігівський жіночий правозахисний 

центр” (14032, м.Чернігів, вул. Толстого ,120, а/с 797,                             

 тел.(0462) 2483 26).

2 - $ 23 500

Благодійна установа “Навчально-реабілітаційний центр “Джерело” 

(79049, м.Львів, пр. Червоної Калини, 86А,   тел.(032) 223 04 37).
2 - $ 1 533

Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із 

інтелектуальною недостатністю “Джерела” (04209, м.Київ,                 

вул. Богатирська, 16А, дитяча установа 607,                                            

 тел.(044) 411 82 13, 411 03 32).

1 - $ 8 800

Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-психологійної 

інформації “Усі разом” (79035, м.Львів, вул. Зелена, 115-Б,                 

офіс 302, тел.(0322) 70 45 94).

1 - $ 9 996

Благодійний фонд “Демократичні ініціативи” (01001, м.Київ,                

а/с В-271, тел.(044) 235 80 23).
3 3 $ 58 018

Благодійний фонд “Здоров’я жінки і планування сім’ї” (03186, м.Київ, 

вул. Антонова 43, кв.25, тел.(044) 242 26 20).
1 1 $ 30 000

Благодійний фонд “Інститут раннього втручання” для дітей 

з порушеннями розвитку та дітей-інвалідів (61153, м.Харків,            

просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а, тел.(0572) 16 17 48).

1 1 $ 15 000

Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива” (01021, м.Київ,      

вул. Шовковична, 12, кв. 206, тел.(044) 255 75 41, 74 83).
2 1 $ 24 530

Благодійний фонд “Перше вересня” (01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 15, 

тел.(044) 295 92 16).
1 1 $ 10 153

Благодійний фонд “Підтримка студентських ініціатив” (49000, 

м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18,                           

 тел.(097) 364 92 14).

1 - $ 7 690

Благодійний фонд “Правничі ініціативи” (35800, Рівненська обл., 

м.Острог, а/с 35, тел.(03654) 3 07 94).
1 1 $ 6 993

Благодійний фонд “Реабілітаційний центр наркозалежних “Віртус” 

(49027, м.Дніпропетровськ, вул. Фучіка, 30, к. 247,тел.(0562) 47 05 11).
2 - $ 13 000

Благодійний фонд “Самодопомога” (79008, м.Львів, вул. Винниченка, 

1, тел.(032) 240 35 66 (факс), 240 35 65).
1 - $ 7 756

Благодійний фонд “Супутники соціальних програм “Висока Полиця”” 

(04080, м.Київ, а/с 76).
1 1 $ 11 000

Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія” (01054, м.Київ, 

а/с 108, тел.(0322) 98 00 39, 221 47 58).
5 5 $ 13 687

ВГО “Ліга жінок-виборців України “50/50” (01011, м.Київ,                  

 вул. П.Мирного, 3, кв.21).
1 - $ 669

Видавництво “АКТА”, ТзОВ (61004, м.Харків, вул. Примакова, 46, 

тел.(057) 751 21 25, (067) 447 44 89).
1 1 $ 3 820

Видавниче підприємство “Юніверс”, ТОВ (08293, Київська обл., 

м.Буча, вул. Тарасівська, 32, к. 124, тел.(044) 223 94 99).
1 1 $ 2 861

Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія” (04070, м.Київ,        

пл. Контрактова, 4, тел.(044) 425 60 92).
8 8 $ 27 466

Виноградівське районне ромське культурно-просвітнє товариство 

“Романо-Дром” (90312, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, 

с.Великі Ком’яти, вул. Ватутіна, 200, тел.(03143) 5 11 27).

1 - $ 5 000
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Відкрите акціонерне товариство “Сімферопольська міська друкарня” 

(95000, АР Крим, м.Сімферополь, вул. Горького, 8, тел.(0652) 27 66 37).
1 1 $ 4 250

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” 

(04071, м.Київ, вул. Хорива, 1-Г, тел.(044) 416 74 08, 74 10).
1 1 $ 6 568

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

(21100, м.Вінниця, вул. Соборна, 73, тел.(0432) 35 16 85).
1 - $ 4 200

Вінницьке Регіональне Відділення Захисту Підприємництва (21050, 

м.Вінниця, вул. Козицького, 6, оф. 1, тел.(0432) 57 86 84).
1 1 $ 10 000

Вінницький центр альтернативної освіти (м.Вінниця, пр. Юності, 9, 

тел.(0432) 43 38 26).
1 - $ 8 985

Вознесенька міська громадська організація “Агентство економічного 

розвитку м. Вознесенська” (56500, Миколаївська обл., м.Вознесенськ, 

вул. Леніна, 41, тел.(05134) 3 22 50).

1 - $ 9 500

Волинська обласна громадська організація “Імпульс” (43026, м.Луцьк, 

вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 1/43, тел.(0332) 73 82 01).
2 - $ 4 211

Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська 

Гельсінська спілка з прав людини” (04071, м.Київ, вул. Олегівська, 36, 

к. 309, тел.(044) 417 41 18).

2 2 $ 59 400

Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди” (01001, м.Київ, а/с 272-В, тел.(044) 289 10 95).
3 3 $ 32 410

Всеукраїнська благодійна організація “Рада захисту прав та 

безпеки пацієнтів” (01023, м.Київ, вул. Первомайського, 9-А, кв. 5,          

тел.(044) 235-6587).

4 4 $ 57 490

Всеукраїнська благодійна організація “Українська Асоціація 

благодійників” (04209, м.Київ, просп. Оболонський, 37-в, к. 9,  

тел.(044) 412 39 82).

1 - $ 1 660

Всеукраїнська благодійна організація “Українська федерація 

продовольчих банків” (83050, м.Донецьк, вул. Щорса, 43,              

тел.(062) 335 04 34, 335 04 85).

1 1 $ 863

Всеукраїнська громадська організація “Асоціація керівників 

шкіл України (АКШУ)” (01135, м.Київ, просп. Перемоги, 7-а,                  

тел.(044) 236-4225).

1 1 $ 15 000

Всеукраїнська громадська організація “Асоціація сприяння 

самоорганізації населення” (65014, м.Одеса, вул. Маразліївська, 38, 

тел.(048) 738 68 30).

1 1 $ 20 000

Всеукраїнська громадська організація “Жіночий консорціум України” 

(м.Київ, вул. Довженко, 2, (КМЦССМ), кім. 53,                                

 тел.(044) 592 68 54).

2 1 $ 11 214

Всеукраїнська громадська організація “Захист прав дітей” (03150, 

м.Київ, вул. Щорса ,15, корп. 4, оф. 38, тел.(044) 331 98 98).
2 2 $ 21 500

Всеукраїнська громадська організація інвалідів користувачів 

психіатричної допомоги “Юзер” (21018, м.Вінниця, вул. Литвиненка, 

48, кв.4, тел.(0423) 53 03 60).

1 - $ 11 640

Всеукраїнська громадська організація “Інститут Адвокасі” (01024, 

м.Київ, вул. Пилипа Орлика, 9, оф. 17, тел.(044) 253 20 01).
1 1 $ 17 240

Всеукраїнська громадська організація “Коаліція захисту прав інвалідів 

та осіб із інтелектуальною недостатністю” (02099, м.Київ,                  

 вул. Севастопольська, 17 ,кв. 45, тел.(044) 411 03 32).

1 1 $ 16 200
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Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України” 

(01133, м.Київ, а/с 181, тел.(044) 254 25 26).
1 1 $ 30 000

Всеукраїнська громадська організація “Ліга соціальних 

працівників України” (01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 51-Б,                     

тел.(044) 279-42-35).

1 1 $ 10 000

Всеукраїнська громадська організація “Недержавний аналітичний 

центр “Інститут реформ” (01030, м.Київ, вул.М. Коцюбинського, 1. 

к.701, тел.(044) 599 43 78).

2 2 $ 9 562

Всеукраїнська громадська організація “ПОРА!” (04070, м.Київ,             

а/с 43, тел.(044) 483 54 24).
5 3 $ 121 866

Всеукраїнська екологічна громадська організація “МАМА-86” (01001, 

м.Київ, вул. Михайлівська, 22, тел.(044) 278 77 49, 278 31 01).
1 1 $ 10 000

Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (01021, м.Київ, 

вул. Межигірська, 24б, тел.(044) 425-69-89).
1 1 $ 18 080

Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Україна-ХХІ” 

(03150, м.Київ, вул. Предславинська, 51, кв. 14, тел.(044) 270 40 01).
1 1 $ 8 200

Всеукраїнська наркологічна асоціація (03033, м.Київ, провулок 

Деміївський, 4А).
1 1 $ 14 950

Всеукраїнська професійна спілка “Незалежна медіа-профспілка 

України” (03150, м.Київ, вул. В. Васильківська, 54, кв. 1,                   

тел.(044) 537 20 03).

1 1 $ 10 000

Всеукраїнська спілка громадських організацій “Асоціація агенцій 

регіонального розвитку України” (01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 4, 

оф.17, тел.(044) 494 18 96).

2 2 $ 42 500

Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-сервісних 

організацій” (04071, м.Київ, вул. Костянтинівська, 46/52, оф. 1, 

тел.(044) 417 34 16).

3 1 $ 32 990

Всеукраїнський благодійний фонд “Правова ініціатива” (02232, м.Київ, 

вул. Закревського, 87-в, оф. 13, тел.(044) 530 16 09, 269 60 00).
1 - $ 11 900

Всеукраїнський благодійний фонд “Українська правнича фундація” 

(01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 41,                                              

 тел.(044) 227 22 07, 227 22 52).

1 1 $ 14 700

Всеукраїнський громадський комітет підтримки аграрної реформи 

(02230, м.Київ, вул. Братиславська ,14, оф. 76,  тел.(044) 501 78 72).
1 1 $ 19 980

Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” (01034, м.Київ,                        

 вул. Пушкінська 9, оф. 4, тел.(044) 531 12 76).
5 2 $ 45 435

Всеукраїнський фонд “Ромські діти України” (90600, Закарпатська 

обл., м.Рахів, с. Розтоки, 820, тел.(03132) 233 13).
1 - $ 10 900

Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом “Сонячне коло” 

(03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса, 4б, кв.91, тел.(044) 274 10 83).
1 1 $ 7 845

Громадська духовно-просвітницька організація “Чачімо” (62472, 

Харківська обл., м.Мерефа, вул. Оболонська, 28б,                          

 тел.(066) 799 17 72).

1 - $ 3 855

Громадська екологічна організація “Асоціація спасіння Азовського 

моря” (87500, Донецька обл., м.Маріуполь, Головпоштамп, а/с 73, 

тел.(063) 277 27 23).

1 - $ 15 000

Громадська молодіжна організація ромів “Терне по нейво 

дром” (88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Швабська, 32,            

тел.(050) 540 90 44).

1 - $ 1 335
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Громадська організація клуб “Пробудження” (73000, м.Херсон,        

вул. Р. Люксембург, 8, Обласний наркологічний диспансер,                

тел.(050) 494 86 03).

1 - $ 4 983

Громадська організація “Агентство з розвитку приватної ініціативи” 

(76018, м.Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, Бізнес-центр, 2-ий 

поверх, тел.(0342) 50 46 05).

1 - $ 8 000

Громадська організація “Аналітичний центр Соціоконсалтинг” (01001, 

м.Київ, вул. Хрещатик, 44-А, тел.(044) 248 76 87, 228 89 44).
3 2 $ 24 300

Громадська організація “Асоціація економічного розвитку 

Коломийщини” (78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия,          

бульв. Л.Українки, 2, тел.(03433) 2 46 54, 2 27 98, 2 35 85).

1 - $ 10 000

Громадська організація “Асоціація “Інформатіо-Консорціум” (01010, 

м.Київ, а/с 110, тел.(044) 286 24 43).
2 - $ 1 475

Громадська організація “Асоціація керівників шкіл м. Києва” (03113, 

м.Київ, вул. Лагерна, 30-32, тел.(044) 456 08 14).
3 2 $ 17 711

Громадська організація “Асоціація медичних працівників” (01133, 

м.Київ, вул. Л.Первомайського, 9а, оф. 5, тел.(044) 235 65 87).
3 3 $ 8 300

Громадська організація “Асоціація підтримки розвитку 

місцевого самоврядування” (91493, с.Ювілейне, вул. Цементна, 3,              

тел.(0642) 34 36 59, 95 21 55, 95 40 56).

1 - $ 4 817

Громадська організація “Асоціація регіональних журналістів “Медіа-

Професіонал” (18000, м.Черкаси, вул. Хрещатик, 223, 4-й поверх, 

тел.(050) 448 72 57).

1 - $ 12 000

Громадська організація “Асоціація сімейних лікарів м. Києва”. (04074, 

м.Київ, вул. Мостицька, 14, кв. 288, тел.(044) 460 99 54).
1 - $ 4 500

Громадська організація “Асоціація соціальної адаптації нечуючих” 

(79049, м.Львів, вул. Антонича, 4, к. 101, тел.(0322) 98 28 88).
1 - $ 6 833

Громадська організація “Вибір” (94000, Луганська обл., м.Стаханов, 

вул. Леніна, 3, к. 11, тел.(0644) 44 54 73).
1 - $ 7 720

Громадська організація “Всеукраїнське громадське об’єднання 

“Успішна Україна” (01042, м.Київ, вул. П. Лумумби, 4/6, корпус А,    

офіс 218, тел.(044) 206 04 91).

1 1 $ 13 000

Громадська організація “Група стратегічних та безпекових студій” 

(03150, м.Київ, вул. Антоновича, 156/17, тел.(044) 491 38 30).
1 - $ 1 389

Громадська організація “Європейський діалог” (79019, м.Львів,             

а/с 2833, тел.(0322) 97 18 57, 97 17 94).
5 2 $ 16 134

Громадська організація “Житомирська асоціація науковців та бізнес-

консультантів” (10025, м.Житомир, пров. Шкільний, 7, оф.124, 

тел.(0412) 39 58 75 (*124)).

1 - $ 5 994

Громадська організація “Жіночі перспективи” (01001, м.Київ,              

пр-т Героїв Сталінграда, 43, к.122, тел.(044) 285 57 74).
1 1 $ 412

Громадська організація “За професійну журналістику” (01103, м.Київ, 

вул. Німанська ,5, кв. 72, тел.(044) 239 16 86).
1 1 $ 6 700

Громадська організація “З’єднання борців “За справедливість” (30100, 

Хмельницька обл., м.Нетішин, вул. Набережна 7, тел.(03848) 3-22-14).
1 - $ 10 000

Громадська організація “Ініціатива” (23100, Вінницька обл., 

м.Жмеринка, вул. Леніна, 9, тел.8(04332) 4 45 52).
2 1 $ 71 278

Громадська організація “Ініціативи у громадській охороні здоров’я” 

(04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 103-А, тел.(044) 468 57 60; 468 61 64;).
2 2 $ 31 860
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Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного 

співробітництва” (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 42,           

тел.(044) 238 68 43).

9 6 $ 31 565

Громадська організація “Інститут медіа права” (04112, м.Київ,           

вул. Ризька, 15, тел.(044) 458 44 38).
2 1 $ 12 359

Громадська організація “Інститут правових технологій” (04053, м.Київ, 

вул. Артема, 14-а, кв. 65, тел.(067) 243-3364).
1 1 $ 15 000

Громадська організація “Інститут прикладних правових досліджень 

“Право” (04071, м.Київ, вул. Оболонська, 7, тел.(044) 276 86 46).
2 2 $ 34 790

Громадська організація “Інститут розвитку ЗМІ “Україна завтра” 

(01034, м.Київ, вул. Рейтарська, 8\5 А).
1 1 $ 12 000

Громадська організація “Інформаційний ресурсний центр “Корені 

трави” (04212, м.Київ, вул. Гайдай, 3, к. 176).
2 2 $ 40 000

Громадська організація “Інформаційно-аналітичний центр 

“Громадський простір” (02140, м.Київ, вул. Гмирі,3, кв.140,          

тел.(044) 572 93 37).

4 4 $ 51 055

Громадська організація “Інформаційно-дослідницький центр”Глобал” 

(65058, м.Одеса, Французький бульвар, 24/26,                                        

 каб. 70, тел.(0482) 68 72 84).

1 1 $ 4 300

Громадська організація “Інформаційно-консультативний центр 

“Міжнародна освіта” (03011, м.Київ, вул. Волоська, 8/5, 5 корпус 

НаУКМА, к. 319, тел.(044) 425 60 33).

2 1 $ 20 000

Громадська організація “Карпатське Агентство Прав Людини 

“Вестед” (88009, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. 8 Березня, 46/125, 

тел.(03216) 61 96 61).

1 - $ 7 500

Громадська організація “Київська школа рівних можливостей” (02002, 

м.Київ, а/с 268, тел.(044) 592 88 18).
1 1 $ 1 770

Громадська організація “Клуб “Еней” (01133, м.Київ,                          

 пров. Шевченка, 13/21-В, тел.(044) 279 72 97).
5 1 $ 29 472

Громадська організація “Лабораторія законодавчих ініціатив” (04070, 

м.Київ, вул. Сковороди, 2, тел.(044) 531 37 68).
2 1 $ 4 498

Громадська організація “Луганська обласна фундація “Регіон і 

Громада” (91000, м.Луганськ, вул. Ломоносова, буд. 73, оф. 507, 

тел.8(0642) 33 11 74).

2 - $ 8 506

Громадська організація “Луганський обласний центр політичних 

та соціологічних досліджень “Політсоціум” (91054, м.Луганськ,              

вул. Суходольська, 9/63, тел.(0642) 64-15-01).

1 - $ 13 000

Громадська організація “Мелітопольський освітньо-інформаційний 

центр прав людини “Захист” (72318, Запорізька обл., м.Мелітополь, 

вул. Брів-ла-Гайард, 3, кв. 40,  тел.(06192) 5 45 34).

1 - $ 5 370

Громадська організація молодих інвалідів “Джерело надії” (84617, 

Донецька обл., м.Горлівка, вул. Пушкінська, 16/3,                      

 тел.(0624) 55 35 93, 55 26 42, 52 15 77).

1 - $ 10 796

Громадська організація “Молодіжна Альтернатива” (04053, м.Київ, 

вул. Обсерваторна, 11/1, оф. 214, тел.(044) 212 80 77).
1 1 $ 10 023

Громадська організація “Молодіжний центр Атлантичної Ради України 

“ (03056, м.Київ, пр. Перемоги, 37, б.2, оф.21,  тел.(044) 241 67 40).
3 - $ 8 729

Громадська організація “Молодіжний центр правничих досліджень” 

(83050, м.Донецьк, пр. Ватутіна, 1-А, кімн.220, тел.(062) 381 14 54).
1 1 $ 3 300
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Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання “Дух і Літера” 

(04070, м.Київ, вул. Сковороди, 2, к. 4, кім. 210, тел.(044) 425 60 20).
1 1 $ 2 670

Громадська організація “Національно-культурне об’єднання “Амала” 

(“Друзі”) (03061, м.Київ, вул. Знам’янська, 3,  тел.(044) 241 87 97).
3 2 $ 35 130

Громадська організація “Наші діти” (65009, м.Одеса,                           

 вул. Черняховського, 13, тел.(0482) 60 76 46, 63 95 83).
1 - $ 7 500

Громадська організація “Незалежний культурологічний журнал “Ї” 

(79005, м.Львів, вул. Грушевського, 8, к.3А, тел.(0322) 74 58 90).
1 1 $ 1 750

Громадська організація “Одеське товариство пенсіонерів” (65011, 

м.Одеса, вул. Базарна, 29, тел.(048) 724 18 17, 49 63 93).
1 - $ 9 895

Громадська організація “Рада вчителів” (98400, АР Крим, 

м.Бахчисарай, а/с 24, тел.(06554) 4 71 11).
4 - $ 24 806

Громадська організація “Розмай” (01023, м.Київ,                                   

 вул. Л. Первомайського, 9а, тел.(044) 234 84 02, 220 91 22).
1 1 $ 37 450

Громадська організація “Севастопольський Форум” (01010, м.Київ, 

вул. Суворова, 19, кв. 63, тел.(044) 256 32 46).
1 1 $ 10 000

Громадська організація “Союз “АМІКУС” (83000, Донецька обл., 

м.Макіївка, вул. Донецька, 80, кім. 409, тел.(0623) 22 17 34).
2 - $ 8 000

Громадська організація “Спілка водіїв” (33028, м.Рівне,                       

 вул. Короленка, 6, оф. 4 (1-й поверх), тел.(0362) 26 39 43).
1 1 $ 20 000

Громадська організація “Спілка молодих юристів” (18000, м.Черкаси, 

вул. Горького, 27, оф. 3, тел.(050) 994 55 15).
1 - $ 476

Громадська організація “Східноєвропейський інститут проблем 

медіа” (01015, м.Київ, вул. Московська, 37/2, оф.79,                                 

 тел.(044) 280 70 07).

4 4 $ 63 624

Громадська організація “Телекритика” (04112, м.Київ, вул. Ризька, 15, 

тел.(044) 577 03 57).
4 4 $ 40 631

Громадська організація “Товариство незалежних журналістів” (04176, 

м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 1, тел.(044) 239 16 86).
1 1 $ 26 000

Громадська організація “Українська медіа спілка” (01033, м.Київ,      

вул. Гайдара, 27, студія 119, тел.(044) 230-8310).
2 2 $ 23 840

Громадська організація “Український інститут досліджень політики 

щодо громадського здоров’я” (04119, м.Київ,                                         

 вул. Мельникова, 23-А, оф. 610, тел.(044) 537 64 63).

6 5 $ 98 167

Громадська організація “Український центр економічних і політичних 

досліджень ім. Олександра Разумкова” (01034, м.Київ,                         

 вул. Володимирська, 46, тел.(044) 201 11 91, 201 11 98).

5 4 $ 174 466

Громадська організація “Українсько-польський форум” (01001, м.Київ, 

вул. Прорізна, 2, к. 203, тел.(044) 228 61 04).
1 1 $ 5 540

Громадська організація “Феміда” (01054, м.Київ, вул. Тургенівська,     

8-14. к. 9-8, тел.(044) 216 97 67).
1 - $ 5 820

Громадська організація “Фонд “Демократичний семінар” (79000, 

м.Львів, Університетська, 1, кім.205, тел.(0322) 79 45 85).
1 - $ 9 710

Громадська організація “Фонд “Європа ХХІ” (02140, м.Київ,               

вул. Бажана, 12, оф.247, тел.(044) 502 58 86).
1 1 $ 90 000

Громадська організація “Фонд підтримки підприємництва,                   

м. Ізмаїл” (68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Радянської міліції, 25/2, 

тел.(04841) 246 74).

3 - $ 7 772
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Громадська організація “Фонд Суспільної Безпеки” (01011, м.Київ, 

пров. Кутузова, 4, оф. 4, тел.(044) 331 68 31).
1 1 $ 7 998

Громадська організація “Форумо Ромен Українатар” (01001, м.Київ, 

вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел.8(044) 278 87 11).
2 2 $ 31 300

Громадська організація “Центр громадських ініціатив “Право 

громади” (29026, м.Хмельницький, вул. Пілотська, 117, кв. 121, 

тел.(067) 38 00 786).

1 - $ 8 000

Громадська організація “Центр доказової медицини” (01011, м.Київ, 

вул. Лєскова, 9, оф. 810, тел.(044) 295-0655).
1 1 $ 14 970

Громадська організація “Центр досліджень соціальних 

перспектив Донбасу” (83048, м.Донецьк, вул. Артема, 193-в, кв. 67,                    

тел.(0622) 90 49 67).

1 1 $ 5 907

Громадська організація “Центр економічної освіти” (79019, м.Львів, 

пр. Чорновола, 4, а/с 1596, тел.(032) 297 12 06).
1 1 $ 3 140

Громадська організація “Центр європейських та трансатлантичних 

студій” (03124, м.Київ, б-р І. Лепсе, 8, тел.8(044) 454 11 56).
2 2 $ 17 965

Громадська організація “Центр медіареформ” (м.Київ,                           

 вул. Волоська, 8/5, корп.4, кім. 408, тел.(044) 463 58 62).
1 1 $ 10 105

Громадська організація “Центр міжнародної безпеки та стратегічних 

студій” (01040, м.Київ, вул. Стельмаха, 5, тел.(044) 235 05 07).
1 1 $ 14 981

Громадська організація “Центр психосоціальної реабілітації хімічно 

залежної молоді “Крок за кроком” (04215, м.Київ,                                  

 пр-т Радянської України, 20 (літер В’), тел.(044) 433 32 59).

1 - $ 12 000

Громадська організація “Центр реформ преси та телебачення 

“Простір” (04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 11).
1 1 $ 1 000

Громадська організація “Центр розвитку громади” (08720, 

Київська обл., Обухівський р-н, м.Українка, вул. Юності, 11, кв. 16,         

тел.(04472) 2 04 52).

1 - $ 10 000

Громадська організація “Центр розвитку “Демократія через культуру” 

(03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34-Б,  тел.(044) 287 20 53).
1 - $ 452

Громадська організація “Центр сучасних інформаційних технологій та 

візуальних мистецтв” (61013, м.Харків, а/с 10984, тел.(057) 714 01 03).
2 2 $ 45 432

Громадська організація “Центр сучасних освітніх технологій” (33000, 

м.Рівне, пр. Миру, 8, тел.(0362) 22 67 11).
1 - $ 4 200

Громадська організація “Чернігівський медіа-клуб” (250030, 

м.Чернігів, Одинцова, 2, кв.64, тел.(04622) 37370).
1 - $ 18 000

Громадський інформаційно-методичний центр “Всесвіт” (61003, 

м.Харків, пров. Слюсарний, 10, кв. 2, тел.(057) 731 10 76).
4 3 $ 60 800

Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод 

громадян (91055, м.Луганськ, а/с 98,                                                   

 тел.(0642) 55 34 25, 55 34 27, 53 67 72).

1 - $ 14 500

Громадський комітет сприяння реалізації конституційного 

права людини на правову допомогу (м.Біла Церква,                                

Сквирьське шосе, 194).

1 - $ 48 100

Громадський Рух “Віра, Надія, Любов” (65011, м.Одеса,                        

 вул. Успенська, 53, тел.(0482) 63 33 39).
2 - $ 20 904

Громадський центр “Ділові ініціативи” (76000, м.Івано-Франківськ, 

вул. Дністерська, 26, 2-й пов., тел.(0342) 22 57 36, 77 65 45).
1 - $ 6 000
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Громадянська мережа “ОПОРА” (04070, м.Київ, а/с 43,                   

тел.8(044) 425 31 55).
1 1 $ 39 000

Гуманітарний університет “Запорізький Інститут Державного та 

Муніципального Управління” (69002, м.Запоріжжя, вул. Жуковського, 

70Б, тел.(061) 220 07 94).

1 - $ 282

Дитячо-юнацька громадська організація “Дитячо-юнацький 

євроклуб “Лінгва” (49006, м.Дніпропетровськ, вул. Чічеріна, 21,                     

тел.(056) 776 85 16).

1 - $ 2 191

Дніпропетровська обласна громадська організація “Товариство 

інтелектуальної власності” (49000, м.Дніпропетровськ,                       

 вул. Комсомольська, 48, тел.(056) 785 18 29, 267 16 50).

1 - $ 4 145

Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації 

(83055, м.Донецьк, вул.Артема, 84, тел.(062) 335 01 79).
1 - $ 4 150

Донецький молодіжний дебатний центр (83003, м.Донецьк,               

 пр-т Ілліча, 79/31, тел.(062) 385 98 39).
3 - $ 16 199

Дочірне підприємство “Нора-друк” (01042, м.Київ, вул. Лумумби, 4/6, 

КОРП. А, тел.(044) 206 11 57).
1 1 $ 6 500

Дочірнє підприємство “Самміт - книга” (04060, м.Київ,                       

 вул. М. Берлінського, 9, 1 поверх, тел.(044) 501 93 94).
1 1 $ 24 927

ДП Телерадіокомпація “Аверс” (43026, м.Луцьк, вул. Конякіна, 19а, 

тел.(0332) 77 85 00).
1 - $ 12 909

Екологічно-гуманітарне об’єднання “Зелений Світ” 

(48500, Тернопільська обл., м.Чортків, а/с 12 гол. пошта,                          

тел.(097) 752 41 22).

1 1 $ 11 811

Житомирський обласний центр молодіжних ініціатив (10014, 

м.Житомир, вул. Мала Бердичівська, 23, оф. 5,  тел.(0412) 41 89 82).
2 - $ 5 954

Закарпатська професійна асоціація жінок-освітян “Перспектива” 

(88000, м.Ужгород, вул. Гагаріна, 49, тел.(0312) 61 23 78).
1 - $ 3 115

Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів “Романі 

Яг” (88007, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Дунаєвського, 18,     

тел.(0312) 61 39 56, 61 41 21).

3 2 $ 49 242

Закарпатське обласне товариство ромів “Бахтало-Дром” 

(“Щаслива дорога”) (88000, м.Ужгород, вул. Волошина, 14, кв. 5,                    

тел.(03122) 2 97 29).

1 - $ 2 000

Закарпатське обласне товариство ромів “Романі Чгіб” (“Ромська 

мова”) (88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Дарвіна, 19, 

тел.(0312) 61 54 42).

1 - $ 5 000

Закарпатський благодійний фонд “Благо” (88007, Закарпатська обл., 

м.Ужгород, вул. Швабська, 17/2).
2 - $ 1 330

Західноукраїнський центр “Жіночі перспективи” (79070, м.Львів,         

пр. Червоної Калини, 36, тел.(032) 295 50 60).
5 1 $ 22 107

Іванківська районна громадська організація “Центр розвитку 

громади” (07200, Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків,          

вул. Поліська, 65-а, тел.(291) 5 26 46, 5 27 19).

1 - $ 4 459

Інститут адміністративного, економічного і політичного менеджменту 

НАДУ (03057, м.Київ, вул. Ежена Потье, 20, тел.(044) 241 98 44).
1 - $ 1 212

Інститут демократії імені Пилипа Орлика (04070, м.Київ,                      

 вул. Боричів Тік, 35 В, тел.(044) 537 62 30).
1 1 $ 2 000
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Інститут конкурентного суспільства (04070, м.Київ, Андріївський 

узвіз 1-А, офіс 8, пов. 5, тел.(044) 255 19 23, 529 61 41).
1 1 $ 10 000

Інститут місцевого розвитку Чернігівщини (14000, м.Чернігів,              

пр. Миру, 49-А, оф.58, тел.(0462) 67 61 79).
1 - $ 7 929

Інститут педагогіки АПН України (01001, м.Київ,                                     

 вул. Б.Хмельницького, 10).
1 - $ 546

Інститут проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого (01021, м.Київ, 

вул. Грушевського, 34-а, кв. 47, тел.(044) 254 00 00).
1 1 $ 16 000

Інститут управління суспільними змінами (01001, м.Київ,                  

вул.Грушевського, 10, оф. 224-225, тел.(044) 253 84 40).
2 2 $ 19 400

Інформаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу та 

інновацій, м. Херсон (73032, м.Херсон, вул.Дніпропетровська, 2, 

тел.(0552) 22 64 48).

1 - $ 5 961

Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція та розвиток” 

(95006, АР Крим, м.Сімферополь, вул. Хацка, 13, к.1 (а/с 32, 95005),         

тел.(0652) 29 98 12).

1 - $ 25 000

Інформаційно-консультативний жіночий центр (01033, м.Київ,          

вул. Саксаганського, 12а, кв.11, тел.(044) 216 61 39, 216 62 95).
1 - $ 886

Інформаційно-правовий центр “Наше право” (79000, м.Львів,            

вул. Воробкевича, 4/31, тел.(067) 380 15 05).
1 - $ 10 000

Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України (255510, 

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка,                           

 вул. Молодіжна, 48, тел.(044)288 04 59).

1 1 $ 4 300

Київська міська громадська організація “Інститут ліберального 

суспільства” (03110, м.Київ, вул. І. Клименко, 16, кв. 32,              

тел.(044) 275 99 70).

1 - $ 6 950

Київська обласна організація “Спілка юристів України “Право” (01601, 

м.Київ, вул. Червоноармійська, 13, тел.(044) 238 21 32).
1 - $ 6 500

Київське міське товариство інвалідів нервово-психічних 

захворювань “Захист” (02002, м.Київ, вул. Луначарського, 1/2, кв. 219,              

тел.(044) 528 60 90).

1 1 $ 8 000

Київський інститут гендерних досліджень (01004, м.Київ, Бесарабська 

пл., 5, кв.45, тел.(044) 265 84 74, 257 04 76).
1 1 $ 5 030

Київський міський центр роботи з жінками (04050, м.Київ, 

Мельникова, 20, тел.(044) 483 30 38).
1 - $ 460

Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань 

жіноцтва (25006, м.Кіровоград, вул. К. Маркса, 24, тел.(0522) 22 65 79).
1 - $ 6 000

К.І.С. “Київ. Інформація. Сервіс.” (04080, м.Київ, а/с 1, тел.(044) 462 52 69). 2 2 $ 11 921

Коаліція молодіжних громадських організацій Черкаської області 

“Молода Черкащина” (18000, м.Черкаси, вул. Хрещатик, 187, к. 11, 

тел.(0472) 38 38 78, 76 04 07).

1 - $ 10 000

Коктебельський республіканський еколого-історично-культурний 

заповідник “Кіммерія М.О. Волошина” (98186, АР Крим, м.Феодосія, 

вул. В. Коробкова, 13, тел.(06562) 2 17 60, 3 65 06).

1 - $ 14 765

Комітет з моніторингу свободи преси в Криму (95000, м.Сімферополь, 

КМСПК, а/с 142, головпоштамп,  тел.(0652) 27 69 65).
1 1 $ 2 390

Комітет сприяння захисту прав дитини (01103, м.Київ, а/с 9,    

тел.(044) 285 26 96).
4 - $ 18 574
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Конгрес національних громад України (03049, м.Київ, вул. Курська, 6, 

к.39, тел.(044) 248 36 70).
2 2 $ 10 000

Корпорація “Медіа Корпорація “RIA” (21016, м.Вінниця, а/с 5805, 

тел.(0432) 53 16 13).
1 - $ 8 200

Культурне товариство циган Закарпаття “Ром Сом” (88018, 

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Мукачівська, 25,                 

тел.(03122) 36 2 57; (0312) 61 67 59).

1 - $ 5 000

Лікарська асоціація Миколаївського регіону (54030, м.Миколаїв, 

Адмірала Макарова, 1-а, тел.(0512) 36 91 07).
2 - $ 12 041

Луганська обласна група медіації (91055, м.Луганськ,                          

 вул. Луначарського 122 а/309, тел.(064) 242 03 78).
1 - $ 11 100

Луганська обласна філія української студентської спілки “Студентське 

Братство Луганської області “СБ” (91040, м.Луганськ, вул. 50 років 

Жовтня, 22/40, тел.(050) 275 28 08).

1 - $ 9 934

Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє” (91000, м.Луганськ, 

вул. Пушкіна, 3, офіс 406, тел.(0642) 52-54-32).
1 - $ 15 000

Львівська міська громадська організація “Центр гуманітарних 

досліджень” (м.Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 208,             

тел.(0322) 40 31 80).

1 - $ 2 025

Львівська міська громадська організація “Центр духовної і 

психологічної підтримки та взаємодопомоги на засадах християнської 

моралі “Дорога” (79021, м.Львів, вул. Кульпарківська, 160,       

тел.(0322) 92 23 95).

1 1 $ 1 568

Львівська міська громадська організація “Центр Інформаційного 

Консалтингу” (79058, м.Львів, пр. Чорновола, 57/703, тел.(032) 242 13 76).
2 1 $ 10 140

Львівська обласна організація Всеукраїнської громадської організації 

“ПОРА” (79000, м.Львів, вул. Шопена, 4/1 (ЛП ГМ ОПОРА),       

тел.(0322) 74 63 14).

2 - $ 23 000

МБО “Інститут Критики” (01001, м.Київ, а/с 255,                          

 тел.(044) 270 54 00).
1 1 $ 25 653

Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих “Час Життя” (54055, 

м.Миколаїв, Потьомкінська, 138, тел.8(0512) 57 18 16).
1 - $ 9 826

Миколаївська міська громадська організація “Фонд розвитку міста 

Миколаєва” (54001, м.Миколаїв, а/с 54, тел.(0512) 47 38 79, 47 34 79).
2 - $ 20 000

Миколаївська обласна громадська організація “Миколаївський прес-

клуб” (54034, м.Миколаїв, пр. Миру, 13-А, тел.(0512) 21 71 57).
1 - $ 8 650

Миколаївський міський фонд ЛАСКА (54038, м.Миколаїв,               

 вул. Біла, 82, кв. 2, тел.(0512) 40 12 31, 55 03 60).
1 - $ 15 000

Міжнародна благодійна організація “Центр сучасного мистецтва” 

(04070, м.Київ, Сковороди, 2, тел.(044) 425 77 78).
1 - $ 10 800

Міжнародна благодійна організація “Центр тестових технологій 

і моніторингу якості освіти” (01133, м.Київ, вул. І.Кудрі, 32, к. 415, 

тел.(044) 284 81 46).

2 2 $ 191 500

Міжнародна громадська організація “Міжнародний центр 

перспективних досліджень” (04050, м.Київ, вул. Пимоненка, 13-А, 

тел.(044) 484 44 00, 484 18 14).

1 1 $ 24 487

Міжнародна молодіжна громадська організація “Європейський 

молодіжний парламент-Україна” (01001, м.Київ, а/с 493, тел.(044) 513 23 38).
1 1 $ 5 739
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Міжнародна організація “Дитячий культурно-просвітницький центр” 

(01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 3/12, тел.(044) 295 02 17, 294 40 05).
1 1 $ 10 258

Міжнародне товариство прав людини — Українська секція (01196, 

м.Київ, пл. Л. Українки, 1, тел.(044) 286 38 76).
2 2 $ 9 392

Міжнародний благодійний фонд “Академія української преси” (01133, 

м.Київ, бул. Л.Українки 26, оф. 705/706, тел.(044) 230 69 81).
8 8 $ 111 316

Міжнародний благодійний фонд “Вертикаль” (01001, м.Київ,             

вул. Трьохсвятительська, 7, тел.(044) 585 08 24).
1 - $ 4 000

Міжнародний благодійний фонд “Відкритий інститут громадського 

здоров’я” (м.Київ, 74-Б, офіс 6, вул. Саксаганського, тел.(044) 568 58 07).
1 - $ 19 812

Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської 

Академії (04070, м.Київ, вул. Сковороди, 2,                                    

 тел.(044) 238 27 62, 416 15 43, 417 84 61).

1 1 $ 9 200

Міжнародний благодійний фонд “Мистецька скарбниця” (01025, 

м.Київ, а/с 32, тел.(044) 490 13 42).
1 1 $ 12 360

Міжнародний жіночий правозахисний центр “ЛаСтрада – Україна” 

(01030, м.Київ, пр-т Перемоги, 71/2, 03113, м. Київ,                     

 тел.(044) 205 36 94, 205 36 95).

2 1 $ 3 935

Міжнародний комітет по захисту прав платників податків у країнах 

Центральної і Східної Європи та Центральної Азії (01001, м.Київ,    

вул. Михайлівська 24/11-В, тел.(044) 228 17 92, 228 44 84).

1 1 $ 9 716

Міжнародний фонд “Відродження” (04053, м.Київ, вул. Артема, 46, 

тел.(044) 486 25 96).
54 37 $ 916 986

Міжнародний фонд “Центр суддівських студій” (01030, м.Київ,          

вул. М. Коцюбинського, 12, тел.(044) 234 35 86, 235 67 77).
2 - $ 23 844

Міжрегіональний медіа-центр “Альянс” (91033, м.Луганськ,              

вул. Звейніка, 145С, тел.(0642) 53 00 35).
4 - $ 29 493

Міська громадська організація “Інформаційний кластер” (07100, 

Київська обл., м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2, тел.(279) 247 80).
1 - $ 1 106

Міська громадська організація “Центр соціального добробуту 

“Доброчин” (14017, м.Чернігів, а/с 435, тел.8(0462) 67 75 75).
1 - $ 11 000

Міська молодіжна громадська організація М’АRТ (“Молодіжна 

Альтернатива”) (14033, м.Чернігів, а/с 79, тел.(0462) 13 29 99,       

(04622) 7 32 81).

1 - $ 27 883

Міський центр гуманістичних технологій “Ахалар” (14000, м.Чернігів, 

а/с 69, тел.8(0462) 67 73 12).
2 - $ 10 508

Молодіжна громадська організація “Асоціація захисту прав молоді 

Волині” (43000, м.Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, тел.8(03322) 48 31 2).
1 - $ 600

Молодіжна громадська організація “Молодіжний гуманітарний 

центр” (04070, м.Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, кімн. 104,                     

тел.(044) 540 44 21).

3 2 $ 13 756

Молодіжна громадська організація “Творче молодіжне об’єднання 

“Нівроку” (46016, м.Тернопіль, вул. Симоненка, 1, кв. 129,       

тел.(0352) 26 24 17).

1 - $ 7 000

Молодіжний громадський центр “Еталон” (76000,  м.Івано-Франківськ, 

вул. Павлика, 10, кімн. 17-19, тел.(0342) 50 25 25).
1 - $ 310

Молодіжний центр “Форум” (21027, м.Вінниця, вул.Космонавтів 30, 

кім. 410, тел.(0432) 32 67 47).
1 - $ 14 832
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Молодіжно-жіночий гендерний центр ім. Наталі Кобринської (79049, 

м.Львів, Вернадського, 26, кв.68, тел.(0322) 96 74 30).
1 - $ 830

Надвірнянська філія “Студентського братства” (78400, м.Надвірна, 

вул. Л. Українки, 7).
1 - $ 346

Науково-методичний центр розвитку критичного та образного 

мислення “Інтелект” (01033, м.Київ, Тарасівська, 9-а, кв.54,       

тел.(044) 221-97-43).

1 1 $ 7 500

Незалежна громадсько-політична газета “Южная правда” (54027, 

м.Миколаїв, вул. Адміральська ,20, тел.(0512) 35 20 47, 47 19 50).
1 - $ 11 047

Незалежний центр політичних досліджень (01030, м.Київ,                  

вул. Пирогова 4/26, оф. 20, тел.(044) 235 65 05, 230 91 78).
1 - $ 684

Об’єднання громадян “Асоціація психіатрів України” (04080, м.Київ, 

вул. Фрунзе, 103-А, тел.(044) 463 67 27).
1 1 $ 11 685

Одеська міська громадська організація “Лицем до лиця” (65014, 

м.Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел.(048) 738 68 30).
4 1 $ 35 303

Одеська правозахисна група “Верітас” (65023, м.Одеса, а/я 259, 

тел.(048) 784 03 94).
1 - $ 9 334

Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання “Шлях до дому” (65082, 

м.Одеса, вул. Софіївська, 10 (а/с 25, 65011),                                    

 тел.(048) 777 20 76, 711 73 18).

1 - $ 10 000

Одеський суспільний інститут соціальних технологій (65023, м.Одеса, 

пл. Соборна, 10, кв. 11, тел.(048) 726 65 25).
1 - $ 14 000

Перечинська організація Закарпатського циганського культурно-

просвітницького товариства “Романі Яг” (89200, м.Перечин,  

Цегельна, 20).

1 - $ 5 000

Південно-східний центр Муніципального і Регіонального розвитку 

(91033, м.Луганськ, вул. Перший Мікрорайон, 1, кв. 214-215,     

тел.(0642) 42 05 50).

1 - $ 15 000

Південноукраїнський центр молодих юристів (65074, м.Одеса,         

вул. Академіка Філатова, 66/68, тел.(048) 760 16 16).
1 1 $ 6 515

Підприємство об’єднання громадян Національної спілки журналістів 

України “Редакція журналу “Журналіст України” (01001, м.Київ,        

вул. Хрещатик, 27а, тел.(044) 234 23 59).

1 1 $ 10 000

“Пласт Українська Скаутська організація, станиця Тернопіль (46000, 

м.Тернопіль, вул. Федьковича, 11, тел.(0352) 25 24 02).
1 - $ 2 107

Подільський центр прав людини (21050, м.Вінниця, а/с 8216, 

тел.(0432) 35 14 66).
2 - $ 7 030

Полтавська обласна громадська організація “Полтавський прес-клуб” 

(36037, м.Полтава, пр. Рибальський, 20, кв. 91, тел.(0532) 56 26 57).
1 - $ 8 000

Полтавська обласна спілка молодіжних та дитячих громадських 

організацій “Молодіжний парламент Полтавщини” (36000, м.Полтава, 

Зигіна, 1 к.127).

1 - $ 6 100

Полтавський обласний медіа-клуб (36013, м.Полтава,                          

 вул. Демократична, 34, тел.(0532) 61 04 79, 56 54 82).
1 - $ 9 400

Приватне підприємство “Видавництво “Наука” (03124, м.Київ,          

вул. М. Василенка, 13а, к. 68, тел.497 81 69).
1 1 $ 5 000
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Приватне підприємство “Компанія “Імперіал” (79054, м.Львів,             

вул. Яворницького, 8/82, тел.(032) 225 64 85).
1 1 $ 6 000

Приватне підприємство “Редакція “Є” (29025, м.Хмельницький,       

вул. Проскурівського підпілля, 203, тел.(0382) 76 53 81, 76 42 06).
1 - $ 10 300

Приватне підприємство “Телерадіокомпанія “Дар” (14000, м.Чернігів, 

Головпоштамт, а/с 1910, тел.(0462) 27 30 97).
1 - $ 7 000

Рахівське районне жіноче громадське культурно-просвітнє 

товариство “Бахталі лума” (“Щасливий світ”) (90600, Закарпатська 

обл., м.Рахів, вул. Б. Хмельницького, 208, тел.(03132) 2 31 68).

1 - $ 995

Регіональна громадська організація “Луганська правова фундація” 

(91051, м.Луганськ, квартал Якіра, 8/33, тел.(0642) 61 43 22).
1 - $ 7 240

Регіональна чорноморська мережа громадських організацій (54030, 

м.Миколаїв, а/с 137, тел.(0512) 35 80 37).
2 - $ 3 279

Регіональне Агентство транскордонного співробітництва “Єврорегіон 

“Нижній Дунай” (68800, Одеська обл., м.Рені, вул. Дунайська, 88, 

тел.(0484) 4 00 78).

2 - $ 2 088

Регіональне молодіжне екологічне об’єднання “ЕКОСФЕРА” (8000, 

м.Ужгород, вул. Кошіцька 7, тел.(0312) 61 58 52).
1 - $ 8 000

Регіональний благодійний фонд “Резонанс” (79019, м.Львів,              

вул. Б. Хмельницького, 95/14, тел.(032) 233 57 12, 297 19 32).
2 2 $ 26 148

Рівненська міська громадська організація “Рівненський прес-клуб” 

(м.Рівне, вул. Майдан Незалежності, 3, оф.412).
1 - $ 22 997

Рівненський інститут слов’янознавства Київського Славіністичного 

Університету (33028, м.Рівне, вул. П. Могили, 28, тел.(0362) 63 14 05).
1 1 $ 4 550

Сєвєродонецька міська екологічна асоціація “Зелений світ” 

(93404, Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, кв. 26,         

тел.(06452) 4 79 31).

1 1 $ 34 984

Сіверський інститут регіональних досліджень (14000, м.Чернігів, 

Проспект миру, 43, ЦППК, тел.(0462) 67 60 52).
1 1 $ 13 977

Сімферопольська міська громадська організація “Інститут соціальних 

досліджень” (95022, АР Крим, м.Сімферополь, вул. Лєскова, 35, 

тел.(0652) 5 42 67).

1 - $ 10 000

Соціально-психологічна лабораторія “Суспільне народження” (33000, 

м.Рівне, вул. Струтинської, 15, тел.(063) 307 01 30).
1 - $ 4 000

Сумська міська громадська організація “Мережа Інтернет-освіти” 

(40030, м.Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10, Обласна наукова 

бібліотека, 3-й поверх,Сумська міська громадська організація 

“Мережа Інтернет-освіти”, тел.(0542) 34 04 88).

1 - $ 3 942

Сумська обласна громадська організація “Сумська ініціатива” (40024, 

м.Суми, вул. Харківська, 33/75, тел.(0542) 21 39 99).
1 - $ 10 000

Сумська обласна громадська організація “Сумський прес-клуб” 

(40030, м.Суми, Червона Площа ,13, оф. 7, тел.(0542) 34 07 99).
1 - $ 10 659

Сумська обласна молодіжна організація “Альтернатива” (40009, 

м.Суми, вул. Червоногвардійська, 51г, тел.(0542) 60 18 58).
1 - $ 9 000

Суспільна рада журналу “Новий вік” (54003, м.Миколаїв,                     

 вул. Колодязна, 4 кв. 51).
1 1 $ 9 690

Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза” (79008, м.Львів,              

вул. Лисенка 43, 3-й поверх, тел.(0322) 97 55 70, 97 55 50).
2 1 $ 23 000
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Тернопільська міська громадська організація “Правозахисна 

організація “Аквітас” (46000, м.Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а, 

тел.(0352) 25 36 14).

1 - $ 7 000

Тернопільська міська громадська організація “Студія журналістики 

“Кореспондент” (46000, м.Тернопіль, вул. Оболоня, 11/68,       

тел.(0352) 25 50 63).

1 - $ 5 000

Тернопільська обласна асоціація жінок (46023, м.Тернопіль,                 

 а/с 236).
1 - $ 12 000

Тернопільська обласна організація Спілки журналістів України (46001, 

м.Тернопіль, вул. Острозького, 3).
1 - $ 2 000

ТОВ “TV-4” (46001, м.Тернопіль, вул. Сагайдачного, 2, тел.(0352) 43 35 24). 1 - $ 10 000

ТОВ “Видавництво “Астролябія” (79000, м.Львів, а/с 66,            

тел.(032) 298 54 93).
2 2 $ 13 000

ТОВ “Видавництво “Промінь” (01133, м.Київ, вул. І. Кудрі, 32, оф.403, 

тел.(044) 286 69 30).
1 1 $ 6 500

ТОВ “Джерела М” (04073, м.Київ, вул. Фрунзе, 160-Щ,                 

тел.(044) 467 50 24).
1 1 $ 24 927

ТОВ “Міжнародна комерційна телерадіокомпанія” (01033, м.Київ,      

вул. Паньківська, буд. 11, тел.(044) 244 46 00, 244 46 06, ф.244 20 68).
1 1 $ 20 000

ТОВ “Телерадіокомпанія “Радіо-Ера” (02100, м.Київ,                        

 бульв. Верховної Ради, 20, тел.(044) 585 43 90).
1 1 $ 15 000

ТОВ “Чорноморська телерадіокомпанія” (95038, АР Крим, 

м.Сімферополь, вул. Радіо, 4, тел.(0652) 51 56 98).
1 - $ 15 000

Товариство “Відродження Криму” (98405, АР Крим, м.Бахчисарай,  

вул. Річна, 125-А, тел.(06554) 4 34 00).
2 - $ 2 072

Товариство з обмеженою відповідальністю Видавнича група “Сучасність”. 

(01054, м.Київ, вул. О.Гончара, 52, к. 13, тел.(044) 486 14 75).
1 1 $ 5 000

Товариство з обмеженою відповідальністю “Грані-Т” (01011, м.Київ, 

а/с 215, тел.(044) 288 87 35).
1 1 $ 1 085

Товариство з обмеженою відповідальністю “КІНО-КОЛО” (01021, 

м.Київ, а/с 40, тел.(044) 502 02 71).
1 1 $ 3 285

Товариство з обмеженою відповідальністю рекламна агенція 

“Проспект” (49101, м.Дніпропетровськ, а/с 5411,                                      

 м. Дніпропетроськ, 49101, тел.(0562) 36 13 66).

1 1 $ 3 000

Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Круг” 

(м.Одеса, вул. Єврейська, 4, тел.(0482) 34 00 76).
1 - $ 6 000

Товариство з обмеженою відповідальністю “телерадіокомпанія 

“Станція” (58029, м.Чернівці, пр. Незалежності, 111, 8 поверх, 

тел.(0372) 51 54 46).

1 - $ 7 300

Товариство музичної культури циган Закарпаття “Лаутарi” 

(88005, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Одеська, 33-Б, кв. 25,       

тел.(03122) 4 31 49, 2 06 48).

1 - $ 650

Товариство ромів Берегівщини “Ром Дром” (90200, Закарпатська обл., 

м.Берегове, вул. Фабрична, 36, тел.(03141) 2 25 92).
1 - $ 4 045

Товариство ромів Закарпаття “Рома” (88007, Закарпатська обл., 

м.Ужгород, вул. Донська, 4, тел.(0312) 61 37 58).
3 - $ 9 950

Товариство “Український Народний Дім в Чернівцях” (58000, 

м.Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел.(0372) 52 80 59).
1 - $ 5 980
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Товарство з обмеженою відповідальністю Видавництво “Навчальна 

книга “Богдан” (46000, м.Тернопіль, вул. С.Бандери, 34а,             

тел.(0352) 25 37 63).

1 1 $ 2 500

Українська асоціація видавців періодичної преси (01033, м.Київ,      

вул. Шота Руставелі, 38б, оф.16, тел.(044) 289 99 90).
1 1 $ 8 980

Українська асоціація по біоетиці (04208, м.Київ, пр. Василя Порика, 

15-А, кв. 161, тел.(044) 43 30 628).
1 1 $ 5 219

Український інформаційний центр з проблем алкоголю та наркотиків 

(02002, м.Київ, а/с 92, тел.(044) 572 40 80).
1 1 $ 12 000

Український Католицький Університет (79011, м.Львів,                      

 вул. Свєнціцького, 17, тел.(032) 240 99 40).
1 - $ 1 500

Український філософський фонд (01001, м.Київ, вул. 

Трьохсвятительська, 4, к. 321, тел.(044) 279 16 70).
3 3 $ 19 997

Фонд “Правова просвіта” (83050, м.Донецьк, пр. Ватутіна, 1-А,         

кім. 104, тел.(062) 337-9384).  
1 1 $ 8 000

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України (01133, м.Київ,    

б-р Лесі Українки, 26, кв.221, тел.(044) 286 33 21, 286 48 63).
1 1 $ 7 000

Фундація “Відкрите суспільство” (04071, м.Київ, а/с 124,            

тел.(044) 417-7016).
2 2 $ 17 480

Фундація імені князів-благодійників Острозьких (33027, м.Рівне,     

вул. Пухова, 85).
5 1 $ 39 372

Харківська міська громадська організація “Асса” (61002, м.Харків,  

вул. Мироносицька,10, тел.(057) 719 10 50).
1 - $ 8 605

Харківська міська громадська організація “Харківський інститут 

соціальних досліджень” (61000, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1а, 

тел.(096) 364 87 14).

2 1 $ 41 370

Харківська незалежна асоціація “Журналістська ініціатива” (61052, 

м.Харків, вул. Шекспіра, 10, к.36, тел.(057) 342 29 10).
1 1 $ 9 585

Харківська обласна організація профспілки підприємців (61002, 

м.Харків, а/с 10126, тел.(0572) 730 04 42).
1 1 $ 15 000

Харківська обласна фундація “Громадська Альтернатива” (61103, 

м.Харків, пр. Леніна, 72/48, тел.(057) 345 07 07).
1 - $ 8 000

Харківська правозахисна група (61002, м.Харків, вул. Іванова, 27, кв. 4 

(а/с 10430), тел.(057) 700 67 71).
2 2 $ 39 500

Харківське обласне національно-культурне товариство циган “Ромен” 

(62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, с.Мала Данилівка,          

вул. Б. Хмельницького, 8, тел.(050) 617 07 77).

1 - $ 520

Харківське юридичне товариство (61024, м.Харків, вул. Пушкінська, 

49, тел.(057) 715 62 08).
2 1 $ 12 700

Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна (61077, 

м.Харків, площа Свободи, 4).
1 1 $ 5 000

Херсонська обласна бібліотека для дітей (73000, м.Херсон,                 

 вул. Червоностудентська, 21, тел.(0552) 49 41 71).
1 - $ 12 144

Херсонська обласна молодіжна громадська орнганізація “Молодіжний 

центр регіонального розвитку” (73000, м.Херсон, проспект Ушакова 

28, к. 401, тел.(0552) 35 75 94).

1 - $ 12 000

Херсонська обласна організація Комітету виборців України (73036, 

м.Херсон, Придніпровський спуск, 8, оф.31, тел.(0552) 32 50 26).
1 1 $ 15 000
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Херсонський державний університет (73000, м.Херсон, вул. 40 років 

жовтня, 27, тел.(0552) 22 62 63).
1 - $ 6 250

Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст” (73000, м.Херсон, 

вул. 49 Гвардійської дивізії, 3/83, тел.(05522) 7 90 42).
1 - $ 10 000

Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я (73000, м.Херсон, 

вул. Фрунзе, 2, оф. 23, тел.(0552) 24 60 03).
1 1 $ 14 950

Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем наркоманії 

“Вікторія” (29001, м.Хмельницький, вул. Шевченка, 34, к. 1021, 

тел.(0382) 76 52 50, 70 33 77).

1 - $ 11 000

Хмельницький університет управління та права (29000, 

м.Хмельницький, вул. Театральна, 8, тел.(0382) 76 57 76).
1 - $ 7 700

Центр близькосхідних досліджень (01061, м.Київ, Грушевського, 4, к. 

210, тел.(044) 279 07 72).
3 1 $ 35 094

Центр громадських ініціатив “Світоч” (98400, АР Крим, м.Бахчисарай, 

пров. Островського, 44-А, тел.(06554) 4 74 86, 4 78 94).
1 - $ 7 930

Центр громадських молодіжних організацій Волині “Наша справа” 

(43000, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Шопена, 11, тел.(0332) 78 01 16).
2 1 $ 11 422

Центр економічного розвитку (04116, м.Київ, вул. Старокиївська , 10, 

3-й пов., офіс 18., тел.(044) 236 50 78).
1 1 $ 12 485

Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України (01034, м.Київ, 

вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43).
6 5 $ 22 299

Центр підтримки приватної ініціативи (79007, м.Львів,                      

 вул. Б. Лепкого, 14, кв. 5А, тел.(0322) 98-00-59).
1 - $ 17 800

Центр політико-правових реформ (01001, м.Київ, вул. Костьольна, 8, 

офіс 24, тел.(044) 279 41 83, 278 63 87, 270 59 75).
2 2 $ 29 720

Центр політологічних досліджень (83055, м.Донецьк,                         

 вул. Університетська, 24, корп. 2, кв. 48, тел.(0622) 92 40 97).
1 - $ 16 000

Центр прав людини “Древо життя” (61103, м.Харків,                           

 вул. 23 Серпня, 55-Б, к. 41, тел.(057) 343 07 07, (066) 136 33 94).
1 - $ 8 000

Центр правової допомоги населенню “Громадський захисник” (м.Київ, 

вул.Тарасівська, 16, оф.39, тел.(044) 201 64 79).
1 - $ 11 000

Центр соціальної реабілітації “Альтернатива” (01054, м.Київ,             

вул. Б. Хмельницького, 78А, тел.(044) 501 25 55).
1 - $ 9 858

Часопис “Критика” (01001, м.Київ, а/с 255, тел.(044) 270 54 00). 2 2 $ 6 500

Черкаська обласна благодійна фундація “Паритет” (18000, м.Черкаси, 

вул. Лазарєва, 6, офіси 424, 329, тел.(0472) 45 42 52).
1 1 $ 19 995

Черкаська обласна громадська організація “Черкаський прес-клуб” 

(18002, м.Черкаси, вул. Фрунзе, 29, оф. 902, тел.(0472) 45 20 61).
1 - $ 5 575

Черкаська обласна організація Комітету виборців України (18002, 

м.Черкаси, вул. Хрещатик 187/11, тел.8(0472) 36 85 47).
1 - $ 9 000

Черкаське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації 

“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (18002, 

м.Черкаси, Смілянська, 2 кв.406, тел.(0472) 32 14 01).

1 - $ 4 000

Черкаський обласний комітет солдатських матерів (18000, м.Черкаси, 

вул. Лазарєва, 6, кімн.304, тел.(0472) 35 05 17, 45 38 91).
1 - $ 9 430

Чернігівська міська громадська організація “ПОРА” (14000, м.Чернігів, 

а/с 1918, тел.(04622) 701 25).
2 - $ 12 660
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Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський 

фонд міжнародних та регіональних досліджень” (14005, м.Чернігів, 

проспект Миру, 68, оф. 916, тел.(0462) 66 11 27).

1 - $ 7 420

Чернігівська молодіжна громадська організація “Центр прогресивної 

молоді “Апельсин” (14033, м.Чернігів,  вул. Червоногвардійська, 6, 

оф.64, тел.(04622) 5 66 74).

1 - $ 4 000

Чернігівська обласна благодійна організація “Клуб Еней-Чернігів” 

(14027, м.Чернігів, Деснянський район, вул. Гетьмана Полуботька, 74, 

к. 9, тел.(097) 122 90 33).

1 - $ 4 000

Чернігівська обласна громадська організація “ОПОРА” (14000, 

м.Чернігів, а/с 1918, тел.(050) 381 68 35).
1 - $ 8 500

Чернігівський державний педагогічний університет ім.Т.Шевченка 

(14013, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Гетьмана Полуботька, 53, 

тел.(04622) 32 00 09).

1 - $ 2 900

Разом [ 356 організацій ]: 592 297  6 231 359
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Контактна інформація
04053, м. Київ, вул. Артема, 46

Тел.:   +38(044) 461 9709

           +38 (044) 461 9500

Факс:  +38 (044) 486 7629

Ел. пошта: irf@irf.kiev.ua 

Веб-сайт: www.irf.kiev.ua  

Мережа партнерства   2006

Вінницька область:
Вінницька обласна громадська організація “Подільський 

центр соціальних технологій” 

Керівник: Яцюк Оксана

21050, м. Вінниця, вул.Соборна, 80, кв.5.

Тел.: (0432) 57 88 42

Електронна 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

Електронна 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

Електронна пошта: alliance@euromb.com

Дніпропетровська область: 
Благодійна організація “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

Електронна 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

Електронна 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

Електронна 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

Електронна 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

Електронна 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

Електронна пошта: kirovohrad@cure.org.ua

Львівська область: 
Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза”

Керівник: Скочиляс Любомир

79008, м. Львів, вул. Лисенка, 43

Тел.: (0322) 97 55 70, 97 03 17

Електронна пошта: consort@geneza.lviv.ua,   

skochylyas@yahoo.com



166

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

Електронна 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

Електронна пошта: centre@sed.nikolaev.ua

Одеська область: 
Одеська міська громадська організація “Лицем до лиця”

Керівник: Орловський Олексій

65014, м. Одеса, вул. Маразлієвська, 38

Тел./факс: (048) 738 68 30

Електронна пошта: facetoface@gt.com.ua

Веб-сайт: www.facetoface.com.ua

Полтавська область: 
Полтавська міська спілка жінок “Чураївна”

Керівник: Курилко Вікторія

36014, Полтава, вул. Шевченка, 196

Тел.: (0532) 66 88 81

Електронна пошта: churayivna@pi.net.ua

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

Електронна 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

Електронна 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

Електронна 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

Електронна 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

Електронна 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

Електронна пошта: womanbz@ic.km.ua

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

Електронна 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

Електронна 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
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Автономна республіка Крим: 
Регіональне Ресурсне агентство “Крим-Перспектива”

Керівник: Дехтярьова Катерина

95005, м. Сімферополь, вул. Хацко, 13/1

Тел.: (0652) 29 98 12

Електронна пошта: kdeg@pop.cris.net

Місто Севастополь: 
Севастопольське відділення ВГО “Комітет виборців 

України”

Керівник: Нікітюк Тимофій

99029, м. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова 15, оф. 15

Тел.: (0692) 44 37 14

Електронна пошта: sevcvu@yandex.ru 

ПРАЦІВНИКИ МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ “ВІДРОДЖЕННЯ”

БИСТРИЦЬКИЙ Євген, виконавчий директор
САННІКОВА Наталія, фінансовий директор 
БЕЦА Олександр, старший менеджер програмної діяльності
АДАМЕНКО Євген, інформаційний консультант
АНТОНЕНКО Юлія , керівник приймальні
АРХИПСЬКА Олеся, директор з інформаційно-комунікаційної діяльності
БАРАН Лілія, координатор програми ЗМІ
БАСІЛІЯ Христина, менеджер відділу зв‘язків з громадськістю
БЕЗВОРОТНИЙ Віталій, інформаційний консультант
БОНДАР Лариса, бухгалтер
БОТВІН Олена, асистент програми  “Ініціативи у галузі охорони здоров’я”

НАГЛЯДОВА РАДА

ШПОРЛЮК Роман, Голова

ДЗЮБА Іван

ЗАБУЖКО Оксана

КУЙБІДА Василь

ТАРАСЮК Борис

ЧУБАРОВ Рафат

ЯКОВЕНКО Наталя

ПРАВЛІННЯ

БУРАКОВСЬКИЙ Ігор, Голова

ЗАХАРОВ Євген

ПІДЛУСЬКА Інна

ЛЕБЕДЄВА Тетяна

КУРКОВ Андрій
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ВИШНЕВСЬКА Неля, головний бухгалтер
ГОРЯЧЕВА Олександра, менеджер програми “Посилення впливу громадянського суспільства”
ДЕРКАЧ Геннадій, старший фінансовий менеджер ВУП
ДУЛЕБА Маркіян, менеджер правових програм
ДЬОМА Сергій, менеджер програми “Рома України”, грантовий менеджер програми “Відкритий фонд для ЗМІ
ЗАЛОЗНИЙ Володимир, керівник  технічного відділу
ЗАМНІУС Віталій, директор програми ЗМІ
КАСЬЯНОВ Георгій, радник директора з освітніх питань
КОНОПЛЯННІКОВ Андрій, координатор з технічної підтримки користувачів
КУХАРЕНКО Тетяна, менеджер програми “Схід-Схід”
КУЧЕРУК Олена, координатор проекту “Зменшення шкоди”
КУЧМА Ірина, менеджер програми “Соціальний капітал і академічні публікації”
ЛУЦИШИНА Олена, асистент освітніх програм
МАЖАРА Олександр, юрисконсульт
МИХАЙЛОВА Олена, координатор програми “Відкритий фонд для ЗМІ – Україна”
МІЩУК Зоряна, менеджер проектів Європейської програми
МОРОЗ Ліана, координатор програми “Верховенство права”
НАДТОЧІЙ Ольга, інформаційний консультант
НЕЗДЕМОВСЬКИЙ Олег, керівник відділу інформаційних технологій
ОРЛОВСЬКИЙ Олексій, директор програми “Посилення впливу громадянського суспільства”
РАДЧЕНКО Катерина, асистент відділу зв’язків з громадськістю
РОМАНОВ Роман, директор програми “Верховенство права”
РОМАНОВА Олена, координатор Європейської програми
РУДАКОВА Ольга, фінансовий менеджер ВУП
САВЧУК Віра, заступник головного бухгалтера
САВЧУК Марія, менеджер програми “Ініціативи у галузі охорони здоров’я”
СИТНИК Олександр, адміністратор баз даних
ЧУБАРОВА Дінара, асистент програми “Соціальний капітал і академічні публікації”
ШУЛЬГА Дмитро, директор Європейської програми 

ЯВОРСЬКА Василина, координатор правових програм
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 „ ”

 31  2006 

( )

  2006  2005 

      

      

       

    184,055  200,350 

    2,151,359  1,734,369 

,     36,287  42,246 

   1,939  15,488 

     

   2,373,640  1,992,453 

       

     447,880  511,478 

     

   447,880  511,478 

     

    2,821,520  2,503,931 

     

'

    

    

’       

’     2,483,611  2,023,537 

’     25,478  35,996 

     

   2,509,089  2,059,533 

     

    312,431  444,398 

     

'

    2,821,520  2,503,931 
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,  31  2006 

( )

  2006 2005 

      

      

   6,811,550  5,313,731

   534,016  1,220,749 

    

 7,345,566  6,534,480 

   

    (6,055,268)  ( 4,721,289)

    (794,373)  (705,325)

    (593,763)   (1,101,428)

    

 (7,443,404)  (6,528,042)

    

( )/    (97,838) 6,438   

   

/( )      

4,049  8,998 

     (38,178)  (19,950)

  (131,967)  (4,514)
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 31  2004     448,912 

      

    (4,514)

      

 31  2005     444,398 

      

   (131,967)

      

 31  2006     312,431 
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2006 2005 

    

  (131,967)  (4,514)

    

:     

 96,014  126,436 

( )/

 (10,265)  20,926 

  51,650  25,612 

  16,450  16,450 

’  21,882  184,910 

( )/    (416,990)  137,895 

( )/    (10,491)  15,642

  (15,388)  (11,895)

/( ) ’   460,074  (173,188)

’   (10,518)  (43,611)

    

  28,569  109,753 

    

    

    

   (62,191)  (31,528)

 17,327  - 

    

   (44,864)  (31,528)

    

 ( )/

  (16,295)  78,225 

    

,   200,350  122,125 

    

,   184,055  200,350 

,  31  2006 ,

 22,713  28,937 

 (2005:  25,612 ).  


