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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, і що 
існує потреба в установах, які б захищали права усіх людей і давали б їм змогу жити 

разом в мирі і злагоді. Термін “відкрите суспільство” вжито філософом Карлом Поппером в 
його книзі “Відкрите суспільство та його вороги”, що вийшла друком у 1945 році. Основни-
ми рисами, що характеризують відкрите суспільство, є верховенство права, демократично 
обрана влада, інститути громадянського суспільства, захист прав меншин.

Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) засновано у квітні 1990 року. Він входить до мережі 
фундацій Інституту Відкритого Суспільства, заснованого Джорджем Соросом, що склада-
ється з національних і регіональних фондів у більш, ніж тридцяти країнах світу, в тому числі 
в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. 
Завдання Фонду – фінансово та організаційно сприяти становленню демократичного, від-
критого 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 суттєву підтримку з боку міжнародних донорів та окремих українських й зару-
біжних організацій та громадян. Відкритість донорської, благодійної діяльності фонду та розу-
міння її значення є важливою умовою такого стану речей, коли кошти, надані МФВ для потреб 
розвитку відкритого, демократичного суспільства, розподіляються самим громадянами, пред-
ставленими 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 вхо-
дять 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 визнача-
ються провідними представниками громадянського суспільства країни.

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

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

За час своєї діяльності Фонд надав численним неурядовим організаціям (НУО) України,  
а також науково-освітнім, просвітницьким закладам, видавництвам грантів на суму понад  
100 мільйонів доларів США.
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У 2007 році МФВ виділив близько 7 мільйонів дола-
рів США на проекти, що сприяли проведенню чес-
них та вільних виборів, посиленню впливу грома-
дянського суспільства та його контролю за владою 
всіх рівнів, системі громадського правозахисту й 
утвердженню принципу верховенства права, євро-
пейській інтеграції країни, проведенню судової та 
пенітенціарної реформ, утвердженню свободи 
слова та інформації через ЗМІ, реформам у сфе-
рах освіти, включаючи турботу за дітей з особли-
вим потребами, змінам у системі охорони здоров’я, 
інтеграції національних меншин в українське сус-
пільство за умов збереження та розвитку їх куль-
турних особливостей, формуванню толерантності 
у міжетнічних стосунках, виданню перекладів тво-
рів сучасної суспільної думки та розвитку україн-
ської видавничої справи. Цей звіт містить основний 
опис того, на що й як були витрачені кошти, отри-
мані Фондом від одного з його засновників Джор-
джа Сороса та інших донорів-партнерів МФВ.

Ми раді відзначити, що окремі значущі ініціативи 
та проекти Фонду нарешті набувають державного 
значення та сприяють демократичним реформам 
на практиці. 

Адже фонд “Відродження” є ініціатором та засно-
вником системи зовнішнього тестування в Україні, 
досвід пілотних проектів якої 2002-2006рр. переда-
ний нами до державного Українського Центру оці-
нювання якості освіти.

Починаючи з пілотного проекту Громадського радіо, 
МФВ сприяв громадському руху експертів у сфері 
медіа та журналістики спрямованому на створення 
суспільного мовлення в країні – сьогодні це питання 
ставиться Президентом України на порядок денний 
роботи Уряду. 

Швидко наближається день, коли ми зможемо 
відзначити появу 500 перекладної книжки україн-
ською мовою (виданої видавництвами України за 
підтримки МФВ). А це вже ціла бібліотека, яка зна-
йомить українського викладача, студента, грома-
дянина, політика та державного службовця з кла-
сичною та найвизначнішою думкою соціологів, 
філософів, істориків, вчених, експертів, справ-
жніх державних та громадських діячів світового 
рівня. 

Ми можемо передбачити, що практичний досвід 
іншого проекту МФВ з надання безоплатної пра-
вової допомоги, який підтримується також Фондом 
Віктора Пінчука, надасть можливість уже в най-
ближчий час відповідним державним інституціям 
сформувати юридичну та бюджетну основу для 
реалізації права кожного громадянина на якісну 
правову допомогу. 

Підписано Меморандум про співпрацю МФВ з 
Міністерством регіонального розвитку та будівни-
цтва України, Радою Міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, Виконавчим Комітетом Міської Ради м. 
Судак АР Крим щодо реалізації пілотного проекту з 
впровадження електронного урядування. Сподіва-
ємось, що починаючи з пілотного проекту у Криму, 
згодом ми матимемо можливість відкритого доступу 
(через Інтернет) до значущої для громадян інфор-
мації, а, отже, принаймні на рівні місцевої влади, 
можливість брати участь у формуванні та прийнятті 
державних рішень.

Фонд співпрацює з новим керівництвом Держав-
ного комітету у справах національностей та релі-
гій по включенню України до ініціатив європейської 
Декади Ромського Залучення 2005-2015 рр., метою 
якої є виведення державної політики щодо ромів у 

ВСТУП
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кожній європейській країні, яка долучена до цього 
проекту на якісно новий рівень.

Перелік подібних ініціатив можна продовжувати. 
Багато з них зазначено нижче. Втім, поза увагою 
не може залишитися головне у діяльності Фонду – 
наполегливе сприяння становленню громадян-
ського суспільства в Україні. Суспільства, у якому: 

• громадяни створюють різноманітні об’єд-
нання, асоціації та угрупування задля чесного 
захисту та аргументованого відстоювання 
своїх інтересів перед державними інституці-
ями, 

• діяльність обраної та призначеної влади має 
бути відкритою для громадян та підзвітною 
перед ними, 

• не лише колективні права та інтереси, а й 
права кожної людини можуть бути захищені і, 

• яке має інтегруватися у Європейський союз. 

Політичні процеси 2006-2007рр. вилилися у полі-
тичну кризу та дострокові вибори у Верховну 
Раду України. У черговий раз за останні роки це 
спонукало організації громадянського суспільства 
до дій, спрямованих на подолання кризових явищ в 
українській політиці, забезпечення вільного та чес-
ного волевиявлення громадян, на боротьбу з мож-
ливими маніпуляціями та популізмом політиків. 

Улітку, 24 липня 2007 року в Українському Домі 
(м. Київ) відбулася перша Громадянська асамб-
лея України (ГАУ). Цей форум об’єднав 383 пред-
ставники громадських організацій зі всієї України. 
У прийнятій резолюції наголошувалося, що головна 
небезпека теперішньої політичної кризи полягає у 
відсутності правил гри, які поділяються усіма гро-
мадянами і яких безумовно дотримуються усі полі-
тики. Саме процес державотворення без опори на 
громадянське суспільство й без врахування полі-
тичних, економічних та соціальних інтересів більшої 
частини громадян став причиною політичної кризи. 
У своїй резолюції учасники Громадянської Асамблеї 
України також заявили, що Україна потребує нової 
Конституції, яка має реалізувати суспільний запит 
на становлення та розвиток української держави й 

громадянського суспільства. Тому Конституція має 
бути розроблена не секретаріатом Президента 
і ухвалена не Верховною Радою чи маніпулятив-
ним референдумом, а виключно установчим орга-
ном, який виражатиме волю громадян, а не полі-
тичних гравців. У разі ігнорування політиками цього 
принципу громадяни мають право ініціювати прове-
дення референдуму прямої дії для запровадження 
інституту Конституційної Асамблеї. Серед інших 
вимог ГАУ – проведення чесної, прозорої та демо-
кратичної виборчої кампанії під час парламент-
ських виборів: на основі конкуренції програм, а не 
маніпулятивних технологій, а тим більше таких, що 
спрямовані на розкол українського суспільства. З 
матеріалами ГАУ можна ознайомитися за адресою  
http://www.irf.kiev.ua/ua/projects/el2007.

Під час позачергових Парламентських виборів 
Фонд надав фінансову, експертну, а також органі-
заційну підтримку виборчим ініціативам та заходам, 
спрямованим на забезпечення чесного і справед-
ливого волевиявлення громадян, боротьбу з попу-
лізмом та маніпуляціями. Серед найбільш цікавих 
ідей були підтримані: проведення Національного 
екзит-полу 2007; ініціювання та організація теле-
візійних дебатів політиків з незалежними експер-
тами щодо їх передвиборчих платформ на теле-
каналі “1+1” (телепрограма “По суті”); створення 
аналітичного Інтернет-ресурсу “Відповідальний 
вибір-2007” (www.svidomo2007.org.ua), що акуму-
лював інформацію про суб’єктів виборчого про-
цесу: їхні програми, стратегії, конкретні обіцянки, 
результати попередньої діяльності та поточну 
інформацію, незалежну експертизу політичних 
обіцянок та їх виконання. Проведення моніторин-
гового дослідження десяти регіонів України у між-
виборчий період щодо виконання обіцянок влади 
на регіональному рівні та у підсумку випуск книги 
“Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів”  
(http://parlament.org.ua/docs/uploads/doc/Book.pdf); 
сприяння моніторингу та незалежному висвітленню 
перебігу виборчої кампанії у ЗМІ у рамках спільної 
з Інтерньюз-Нетворк та Агенцією з міжнародного 
розвитку (USAID) програми “Відкритий Фонд для 
ЗМІ України”. 

Задля утвердження принципу верховенства 
права МФВ підтримував правозахисні громадські 

http://www.irf.kiev.ua/ua/projects/el2007
http://www.svidomo2007.org.ua
http://parlament.org.ua/docs/uploads/doc/Book.pdf
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організації та їх ініціативи спрямовані на: захист 
прав людини та основоположних свобод; розробку 
та впровадження судово-правової реформи; про-
тидію приховуванню суспільно важливої інфор-
мації; формування системи безоплатної правової 
допомоги; гуманізацію кримінального правосуддя; 
протидію ксенофобії та дискримінації за етнічними 
ознаками. Зокрема, МФВ підтримав підготовку та 
представлення альтернативних (до періодичних 
державних) доповідей України на Комітеті ООН 
проти катувань та Комітеті ООН з економічних, соці-
альних та культурних прав щодо виконання міжна-
родних зобов’язань України.

Продовжилася робота спільної благодійної про-
грами МФВ, Правової Ініціативи Відкритого Сус-
пільства (Будапешт) та Фонду Віктора Пінчука “Без-
оплатна правова допомога”, пілотний проект якої 
розпочався у Харкові 2006 року. Доступ до безо-
платної правової допомоги у кримінальних справах 
отримали усі, хто не має змоги залучити адвоката 
власним коштом. Адвокати, що задіяні у проекті 
24 години на добу надають правову допомогу з 
моменту затримання. 2007 року такі ж Офіси гро-
мадського захисту розпочали свою роботу у м. Біла 
Церква Київської області та м. Хмельницькому.

Юридична клінічна програма України 2007 року 
набула поширення серед вищих навчальних закла-
дів та професійного юридичного середовища, отри-
мала загальнодержавний офіційний статус, гармо-
нійно інтегрувавшись як в систему вищої юридичної 
освіти, так і у систему правової просвіти/допомоги 
населенню. Станом на 1 квітня 2008 працює 45 
юридичних клінік у 22-ох областях України. 

Маючи на меті розвиток громадянського суспіль-
ства МФВ підтримував ініціативи з самоорганізації 
громадськості та її активної участі у виробленні та 
імплементації державної, регіональної й муніципаль-
ної політики. Було підтримано низку проектів гро-
мадського моніторингу діяльності органів державної, 
муніципальної влади й посадових осіб та ряд ініціа-
тив територіальних громад, спрямованих на забез-
печення участі громадськості у вирішені питань міс-
цевого розвитку, підготовку відповідних пропозицій 
вирішення актуальних проблем та лобіювання їх при-
йняття органами місцевого самоврядування. 

Підтримка розвитку системи органів самооргані-
зації населення стала одним із нових напрямків 
діяльності Програми в 2007 р. і буде продовжена 
у 2008 р. Враховуючи значні складнощі із засто-
суванням законодавства України у сфері право-
вої регламентації статусу органів самоорганізації 
населення необхідно було звернути увагу на нор-
мативне регулювання їх статусу як на загальнодер-
жавному, так і місцевому рівнях. В Одесі була про-
ведена Друга всеукраїнська науково-практична 
конференція “Становлення органів самоорганіза-
ції населення в Україні. (Організатори – Одеська 
МГО “Лицем до лиця” та ВГО “Асоціація сприяння 
самоорганізації населення”.) Підготовлені в рамках 
проекту нова редакція Закону України “Про органи 
самоорганізації населення” та проект Закону Укра-
їни “Про внесення змін до Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні” в частині, що сто-
сується органів самоорганізації населення, були 
підтримані учасниками конференції. В подальшому, 
ці документи отримали позитивну оцінку на круглому 
столі за участі народних депутатів – представників 
профільного підкомітету Верховної Ради України V 
скликання (www.facetoface.com.ua). Вже на початку 
2008 р. підготовлений законопроект був покладе-
ний в основу проекту Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про органи самоорганізації 
населення”, який зареєстрований у Верховній Раді 
України (р/н 2108 від 21 лютого 2008 р.).

Підтримуючи впровадження електронних форм 
комунікації між органами влади та представниками 
третього сектору, 28 грудня 2007 р. було підписано 
Меморандум про співпрацю МФВ з Міністерством 
регіонального розвитку та будівництва України, 
Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, Вико-
навчим Комітетом Міської Ради м. Судак АР Крим 
щодо створення Регіонального центру електро-
нного урядування в Автономній Республіці Крим.

Розвиток громадської активності національних 
меншин й толерантності у міжкультурних вза-
єминах між різними етнічними групами є одним з 
основних пріоритетів діяльності МФВ. Програма 
“Роми України” у 2007 році опікувалася покращен-
ням доступу ромського населення до медичних 
послуг, забезпечувала доступ ромів до правосуддя 
та захист їх прав, підтримувала ініціативи необхідні 

http://www.facetoface.com.ua
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для приєднання України до Декади Ромського Залу-
чення 2005-20015 рр. 

Програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” 
підтримувала розвиток співробітництва та між-
народні обміни досвідом між представниками 
громадськості (країн Центральної, Східної Європи 
та Центральної Азії) у вирішенні суспільних, соці-
альних та соціально-економічних питань. 2007 року 
близько 400 українських фахівців та молодих акти-
вістів взяли участь у виконанні 60 міжнародних про-
ектів. Українські фахівці ознайомилися із досвідом 
впровадження реформ у європейських країнах, 
зокрема з питань підвищення стандартів загально-
освітніх шкіл (Польща), підвищення стандартів соці-
альної політики та якості життя (Чеська Республіка), 
фіскальної децентралізації (Словаччина), впрова-
дження гендерно чуйних практик у діяльність орга-
нів місцевого самоврядування (Литва) тощо. Про-
тягом міжнародних семінарів учасники вивчали 
кращі практики впровадження системи електро-
нного голосування (Естонія), залучення громад-
ськості до євроінтеграційного процесу (Чеська 
Республіка), розвитку підприємництва на місцевому 
рівні (Польща), розвитку регіональної преси (Лат-
вія і Литва) та задавали імпульс до реалізації нових 
ідей в Україні.

Впродовж 2007 року Фонд “Відродження” наполе-
гливо розвивав громадські ініціативи, спрямовані на 
реалізацію політики європейської і євроатлан-
тичної інтеграції на національному та регіональ-
ному 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). Серед проектів, спрямова-
них на підвищення рівня обізнаності і професійних 
знань з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції було підтримано: розвиток мережі Цен-
трів європейської інформації на базі обласних нау-
кових бібліотек (станом на лютий 2008р. діє 19 
центрів у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, 
Житомирі, Івано-Франківську, Кіровограді, Луцьку, 
Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Ужгороді, 
Харкові, Херсоні, Хмельницьку, Черкасах, Чернів-
цях, Чернігові) та один на базі вищого навчального 

закладу – Севастопольського національного техніч-
ного університету; проведення інформаційно-про-
світницьких заходів; розробку, запровадження та 
поширення тренінгових курсів для різних цільових 
аудиторій; розвиток європейських студій, зокрема, 
у вигляді неформальної освіти; створення теле- та 
радіопередач тощо. 

Серед найцікавіших подій варто відзначити: прове-
дення першої Школи європейської інтеграції; уста-
новчого форуму Мережі проєвропейських органі-
зацій; організацію публічних дискусій Президента 
Польщі Олександра Кваснєвського з громад-
ськістю Донецька, Дніпропетровська та Львова на 
тему відносин України і ЄС (спільно з Ялтинською 
Європейською Стратегією (YES)), створення Інтер-
нет порталу про європейського громадянського 
суспільства України “Європейський простір”  
(http://eu.prostir.ua), документального телесеріалу 
“НАТО: свій чи чужий” (створений ГО “Розмай”).

Підтримку реалізації принципів свободи слова 
і висловлювань, які є одним з показників відкри-
тості демократичного суспільства здійснює про-
грама “Засоби масової інформації”. Розвиток зако-
нодавства у медіа сфері та підтримка громадського 
контролю за його дотриманням, сприяння роз-
державленню державних та комунальних ЗМІ, під-
тримка становлення в Україні системи та стандартів 
Суспільного мовлення, підвищення соціальної відпо-
відальності журналістів та ЗМІ – саме на досягнення 
цих пріоритетів були покладені зусилля фонду. 
Однак, реалізація вищезгаданих демократичних іні-
ціатив гальмувалася, насамперед, недієздатністю 
українського парламенту впродовж 2007 року. 
Проте, було налагоджено співпрацю з Національ-
ною комісією з утвердження свободи слова та роз-
витку інформаційної галузі. До здобутків цієї діяль-
ності слід віднести підготовку та прийняття Типових 
правил акредитації журналістів та ЗМІ при органах 
державної влади, які пізніше були запроваджені у 
Секретаріаті Президента України; підписання за 
активної участі Комісії “Декларації про створення в 
Україні суспільного мовлення”. Важливим компонен-
том Програми була підтримка ініціатив зі здійснення 
громадського контролю за діяльністю органів влади 
(було підтримано низку проектів як всеукраїнського, 
так і суто локального спрямування).

http://eu.prostir.ua
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З метою залучення потенціалу українського тре-
тього сектору та науково-освітніх установ для ста-
лого розвитку освітньої системи і покращення 
якості освіти в Україні фонд “Відродження” фінан-
сово, експертно та організаційно підтримував ряд 
ініціатив. Серед яких запровадження університет-
ської автономії в Україні, створення постійного гро-
мадського діалогу між освітянською громадою та 
представниками влади для відкритого демократич-
ного обговорення проблем освіти (проект “Громад-
ські платформи освітньої реформи в Україні”, що 
реалізується в Полтаві та Одесі).

У рамках проекту “Центр тестових технологій і моні-
торингу якості освіти” було розроблено та апробо-
вано технологічний і методичний цикли тестування, 
які лягли в основу зовнішнього оцінювання; ство-
рено нормативну базу для його проведення. У тес-
туванні 2007 року взяли участь понад 116 000 учнів. 
( У 2006 році – 42 000). Крім того, Міністерство 
освіти і науки України призначило Центр тестових 
технологій і моніторингу якості освіти організацією, 
що проводитиме основну сесію дослідження TIMSS. 
У травні 2007 року Україна вперше взяла участь 
у цьому міжнародному дослідженні, що охопило 
близько 9000 учнів четвертих і восьмих класів зі 160 
шкіл на основі репрезентативної вибірки. Участь у 
TIMSS дозволить здійснити порівняльну оцінку при-
родничо-математичної підготовки учнів середньої 
школи в країнах із різними системами освіти і вия-
вити фактори, що впливають на рівень цієї підго-
товки; отримати об’єктивну інформацію про стан 
природничо-математичної освіти в Україні та роз-
робити відповідні стратегії, спрямовані на вдоскона-
лення національної системи освіти у двох її важли-
вих галузях – математиці й природознавстві.

Продовжуючи підтримувати впровадження інклю-
зивної освіти в Україні (у трьох пілотних регіо-
нах – Київська, Дніпропетровська та Полтавська 
області) МФВ надав підтримку Всеукраїнському 
фонду “Крок за кроком” на проведення різноманіт-
них тренінгів, розробку спеціальних курсів, прове-
дення семінарів та круглих столів, видання посібни-
ків та інформаційної кампанії.

Уже традиційно МФВ спрямовує свої зусилля на 
розвиток книжкової справи в Україні. Надає 

фінансову та експертну підтримку перекладів і 
видання якісних текстів, що відіграють наріжну 
роль у сучасному політичному, науковому і сус-
пільно-гуманітарному дискурсі. Станом на 1 квітня 
2008 року за підтримки МФВ в Україні видали 
450 перекладів книжок, у тому числі найновіші і 
резонансні художні та дитячі книжки в перекла-
дах українською мовою. У рамках проекту роз-
витку професійного і потужного книжкового 
ринку в Україні на кінець 2007 року запрацювали  
14 регіональних дистрибуційних центрів, що фор-
мують єдину інформаційну систему, за допомогою 
якої будь-яка книгарня оперативно отримає інфор-
мацію про наявність книжок, дізнається про книж-
кові новинки і зможе зробити свої замовлення.

Важливим напрямом діяльності є сприяння відкри-
тому доступу до наукової літератури. У 2007 році 
вперше був оголошений конкурс “Відкритий доступ 
до знань та соціально збалансовані права інтелек-
туальної власності” для науково-освітніх, громад-
ських організацій, а також їхніх коаліцій, мереж і 
об’єднань. Було підтримано 8 проектів зі створення 
і розвитку інституційних архівів відкритого доступу в 
науково-освітніх організаціях і навчальних закладах. 
Серед них Інститут програмних систем Національ-
ної Академії Наук України, Львівський Національний 
Університет ім. Івана Франка, Національний Універ-
ситет “Києво-Могилянська Академія”, Український 
Католицький Університет (м. Львів), Херсонський 
Національний Технічний Університет.

Здійснюючи програму “Ініціативи у галузі охорони 
здоров’я” Фонд сприяв розвитку системи паліа-
тивної допомоги в Україні, підтримував різноманітні 
заходи зі зменшення шкоди від вживання наркоти-
ків, запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та 
започаткував проведення незалежного моніторингу 
центрального та місцевого бюджетів у сфері охо-
рони здоров’я. Основним досягненням програми 
за напрямком “Право та охорона здоров’я” стало 
започаткування інноваційного підходу до захисту 
прав людини у сфері охорони здоров’я через співп-
рацю лікарів, юристів та пацієнтів. На сьогодні оче-
видним є той факт, що в Україні стан забезпечення 
цих прав є незадовільний, і як показує досвід, ані 
окремі організації пацієнтів, ані самі лікарі чи пра-
возахисники не в змозі самостійно вирішити нако-
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пичені роками правові проблеми у галузі охорони 
здоров’я. Таким чином, програмою було підтримано 
4 регіональні проекти (у Вінниці, Луганську, Львові, 
Сімферополі), які покликані об’єднати зусилля про-
відних юристів, адвокатів, лікарів та представників 
громадських організацій пацієнтів для ефектив-
ного захисту права людини на охорону здоров’я 
та забезпечення системної та плідної співпраці між 
усіма зацікавленими сторонами.

Становлення відкритого демократичного суспіль-
ства в Україні й надалі залишається основним 
завданням Міжнародного фонду “Відродження”.  
У 2008 році Міжнародний фонд “Відродження” 
продовжить активно підтримувати ефективну 

самоорганізацію громадськості для впливу на виро-
блення та імплементацію державної, регіональної й 
муніципальної політики; ініціативи НУО, спрямовані 
на забезпечення механізмів доступу до інформації, 
що становить суспільний інтерес; реформування 
кримінально-виконавчої системи; заходи з підви-
щення фахового рівня та соціальної відповідальності 
журналістики; забезпечення участі громадянського 
суспільства в процесі Конституційної реформи; моні-
торингу енергетичного сектору України, а також роз-
виток напряму “Право та охорона здоров’я” та запо-
чаткування напряму “Право та освіта”.

Євген Бистрицький, 
Виконавчий директор МФВ
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Загальна статистика
Загальна кількість проектів: 592

Загальна сума: $ 6 647 946

Витрати у регіонах України:

РЕГІОН ПІДТРИМАНО ПРОЕКТІВ СУМА

АР Крим 13 $ 109 369

Вінницька обл. 4 $ 27 103

Волинська обл. 5 $ 36 991

Дніпропетровська обл. 7 $ 61 973

Донецька обл. 13 $ 86 594

Закарпатська обл. 14 $ 91 766

Івано-Франківська обл. 9 $ 37 457

м. Київ 72 $ 499 723

Київська обл. 4 $ 78 146

Кіровоградська обл. 4 $ 34 177

Луганська обл. 18 $ 163 365

Львівська обл. 22 $ 158 901

Миколаївська обл. 3 $ 39 978

Одеська обл. 9 $ 49 167

Полтавська обл. 2 $ 16 999

Рівненська обл. 8 $ 80 270

м. Севастополь 3 $ 21 000

Сумська обл. 8 $ 37 644

Тернопільська обл. 5 $ 46 609

Харківська обл. 14 $ 269 639

Херсонська обл. 7 $ 56 252

Хмельницька обл. 7 $ 141 582

Черкаська обл. 8 $ 55 500

Чернівецька обл. 9 $ 77 946

Чернігівська обл. 10 $ 105 831

Всеукраїнські проекти 313 $ 4 245 589

Разом: 592 $ 6 647 946
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ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ 
ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА”

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ 
ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА”
Кількість проектів: 116 

Сума: $ 1 618 206

Частка у загальній сумі грантів: 24,32 %

Мета діяльності програми у 2007 році: забезпечення належного рівня контролю з боку 
організацій громадянського суспільства за діями органів державної, муніципальної влади та 
посадових осіб. Сприяння процесам самоорганізації інституцій громадянського суспільства, 
підтримка їх участі у розробці та впровадженні державної та муніципальної політики, а також 
налагодженні конструктивного діалогу з органами влади.

Пріоритети програми у 2007 році: 

• Створення системи незалежного громадського моніторингу діяльності органів влади за пев-
ними напрямками державної та муніципальної політики, залучення зацікавлених представ-
ників громадськості до процесу її формування.

• Підтримка ініціатив, спрямованих на стимулювання громадської діяльності членів територі-
альних громад та вирішення ключових проблем, що впливають на якість життя.

• Сприяння ефективній самоорганізації громадськості та її активній участі у виробленні та імп-
лементації державної, регіональної й муніципальної політики.

• Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на подолання національних та етнічних упе-
реджень, досягнення достатнього рівня толерантності та соціальної інтеграції етнічних мен-
шин.

• Підтримка впровадження електронних форм комунікації між органами влади та представ-
никами третього сектору, а також у мережі третього сектору.

Конкурси 2007 року:

Конкурс “Політика - реалізація наших інтересів” спрямований на підтримку ініціатив 
громадськості щодо вирішення актуальних проблем державної, регіональної та муніципальної 
політики та лобіювання реалізації цих ініціатив органами державної влади й місцевого 
самоврядування. (Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 95, із них підтримано 9 
проектів.)
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Конкурс “Мікрогранти для громадянської дії” спрямований на підтримку різноманітних 
форм самоорганізації громадян задля активного захисту своїх прав, свобод та інтересів у 
взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, постачальниками 
житлово-комунальних та інших послуг тощо. (Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 
50, із них підтримано 4 проекти.)

Конкурс “Громадський моніторинг діяльності органів державної влади” спрямований на 
створення постійно діючих механізмів незалежного громадського моніторингу діяльності органів 
державної виконавчої влади, парламентської більшості та опозиції щодо вирішення актуальних 
проблем на загальнодержавному та місцевому рівнях. (Загальна кількість заявок, які надійшли на 
конкурс – 52, із них підтримано 8 проектів.)

Конкурс “Громада та місцева влада: діалог та підзвітність” спрямований на створення дієвих 
механізмів постійного громадського моніторингу захисту прав членів громади (жителів міст, селищ, 
сіл), реалізація яких є обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Конкурс 
також був спрямований на запровадження різноманітних інструментів участі представників 
громадськості у вирішенні питань місцевого розвитку. (Загальна кількість заявок, які надійшли на 
конкурс – 87, із них підтримано 22 проекти.)

Конкурс “Розвиток місцевих інститутів самоорганізації громадянського суспільства” 
спрямований на вдосконалення існуючих та впровадження у практику нових правових, 
організаційних та управлінських механізмів на місцевому рівні для підвищення ефективності 
існуючих та започаткування нових колективних форм участі жителів міст, селищ, сіл в управлінні 
місцевим розвитком. (Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 49, із них підтримано 
7 проектів.)

Конкурс “Участь громадськості у вирішені питань місцевого розвитку” спрямований на 
підготовку громадськістю пропозицій щодо вирішення актуальних питань місцевого розвитку та 
лобіювання їх прийняття органами місцевого самоврядування. Участь у конкурсі пропонувалася 
громадам з населених пунктів з кількістю мешканців до 100 000 осіб або з Житомира, Запоріжжя, 
Ужгорода, Керчі, Кіровограду, Кривого Рогу, Рівного, Тернополя. (Загальна кількість заявок, які 
надійшли на конкурс – 29, із них підтримано 11 проектів.)

Важливі ініціативи та підтримані проекти:

• У рамках кампанії лобіювання пропозицій громадськості щодо вирішення актуальних 
проблем територіальних громад, надання якісних житлово-комунальних послуг варто 
виокремити ініціативи реалізовані в Чернівцях та Одесі. Товариством “Український народний дім в 
Чернівцях” було проведено експертний аналіз відповідності законодавству тарифів на житлово-
комунальні послуги та формування стратегії їх приведення до економічно обґрунтованого рівня, 
проведено публічне обговорення механізмів залучення громадськості до вирішення проблем 
із формуванням тарифів. У рамках проекту було розроблено, представлено на розгляд та 
ухвалено на сесії Чернівецької міської ради “Порядок надання житлово-комунальних послуг 
постачальниками житлово-комунальних послуг”. Привернення уваги громадськості до процесів 
захисту своїх прав спричинило активізацію звернень громадян до судових органів з метою 
захисту прав в житлово-комунальній сфері (http://economic.cv.ua/print/19128). В свою чергу, 
Одеським суспільним інститутом соціальних технологій було проведено Всеукраїнську науково-
практичну конференцію “Забезпечення громадського контролю у сфері ЖКГ”. Представники 

http://economic.cv.ua/print/19128
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18 областей України обговорили сучасний стан житлово-комунального господарства України 
та перспективи його реформування, обмінялися кращими практиками відстоювання прав 
та інтересів споживачів житлово-комунальних послуг. У результаті проведення громадських 
обговорень стану надання житлово-комунальних послуг у місті, було підготовлено та внесено 
на розгляд міської ради Одеси проект рішення “Про забезпечення участі мешканців міста у 
його благоустрої та покращенні надання житлово-комунальних послуг”.

• Громадський моніторинг діяльності Департаменту містобудування, архітектури та земельних 
відносин Харківської міськради (виконавець – Харківська міська громадська організація 
інвалідів “Креавита”) був спрямований на здійснення архітектурно-будівельного контролю 
за дотриманням стандартів доступності об'єктів громадського призначення на всіх етапах їх 
будівництва або реконструкції для людей з фізичними обмеженнями. Моніторинг діяльності 
Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин надав змогу відстежити як 
ця владна структура забезпечує виконання законодавства у сфері захисту прав інвалідів у 
процесі проектування нових та реконструкції старих будинків. Виявлені недоліки мають стати 
підставою для перегляду місцевої політики в цьому питанні та впровадження відповідних 
місцевих актів.

• У 2007р., за сприяння Фонду, розпочато великий пілотний проект “Прозорість доходів 
нафтогазового сектору” в рамках “Громадського моніторингу доходів в Україні” (керівник 
проекту – Михайло Гончар). За час реалізації проекту було здійснено моніторинг обсягів 
первинних енергоресурсів та доходів від їх видобутку, транспортування та зберігання; 
створення інформаційної карти прозорості нафтогазового комплексу; поширення механізму 
моніторингу серед представників громадянського суспільства з метою підвищення їх 
компетентності проводити експертну оцінку та аналізувати відповідні бюджетні питання, брати 
активну участь у моніторингу фінансових потоків та впливати на державну політику у цій сфері, 
проведений одноденний семінар-тренінг для журналістів з означених питань. Основні цікаві для 
всіх громадян результати проекту очікуються навесні 2008 р.

• Підтримка розвитку системи органів самоорганізації населення стала одним із нових 
напрямків діяльності Програми в 2007 р. і буде продовжена у 2008 р. Враховуючи значні 
складнощі із застосуванням законодавства України у сфері правової регламентації статусу 
органів самоорганізації населення необхідно було звернути увагу на нормативне регулювання 
їх статусу як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. В Одесі була проведена 
Друга всеукраїнська науково-практична конференція “Становлення органів самоорганізації 
населення в Україні”, учасниками якої стали більш ніж 50 представників органів місцевого 
самоврядування, бізнес-сектору, НУО, органів самоорганізації населення із 22 регіонів України. 
(Організатори - Одеська МГО “Лицем до лиця” та ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації 
населення”.) Підготовлені в рамках проекту нова редакція Закону України “Про органи 
самоорганізації населення” та проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” в частині, що стосується органів самоорганізації 
населення, були підтримані учасниками конференції. В подальшому, ці документи отримали 
позитивну оцінку на круглому столі за участі народних депутатів – представників профільного 
підкомітету Верховної Ради України V скликання (www.facetoface.com.ua). Вже на початку 2008 
р. підготовлений законопроект був покладений в основу проекту Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення”, який зареєстрований у 
Верховній Раді України (р/н 2108 від 21 лютого 2008 р.).

http://www.facetoface.com.ua
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• В рамках сприяння ефективній самоорганізації громадськості та її продуктивній участі 
у виробленні та імплементації державної, регіональної й муніципальної політики програмою 
було підтримано створення Громадського Центру місцевого самоврядування Гагарінського 
району міста Севастополя” (виконавець - ГО “Асоціація сталого розвитку Севастополя “Аура”). 
Завдяки активній підтримці створення Центру з боку керівництва Гагарінського району, 
наприкінці 2007 року Центр розпочав свою роботу і запрошує до своєї діяльності соціально-
активних громадян, органи самоорганізації населення, НУО, представників влади й бізнесу 
для вироблення скоординованих спільних планів дій з метою покращення життєдіяльності 
територіальної громади.

• Крім цього, спостерігалась активізація процесів просування місцевих нормативно-правових актів 
щодо органів самоорганізації населення. Так, в рамках проекту “Самоорганізація населення 
- важливий фактор місцевого розвитку” в грудні 2007 року було успішно завершено процес 
лобіювання ухвалення Одеською міською радою рішення “Про затвердження Програми 
підтримки органів самоорганізації населення на період 2008-2011 років”.

• Проект “Мікрогранти як інструмент розвитку самоорганізації громадян для вирішення 
нагальних потреб громад м. Миколаєва” (виконавець проекту – ГО “Фонд розвитку міста 
Миколаєва”) був спрямований на проведення загальноміського конкурсу міні-грантів для 
органів самоорганізації населення та ініціативних груп, створених для вирішення актуальних 
проблем будинків, мікрорайонів, селищ. Було підтримано проведення лобістських кампаній, 
що мають на меті вирішення окремих питань у сфері благоустрою, житлово-комунального 
господарства, соціальної роботи тощо. (www.vn.mk.ua/files/2007-07-05-3.pdf).

• Проект “Кампанія по лобіюванню підзаконних актів, які забороняють продаж 
браконьєрських снастей на ринках Києва та України” (виконавець проекту – “Київський 
еколого-культурний центр”) спрямований на виконання положень чинного законодавства 
по боротьбі з браконьєрством, підготовку і внесення на розгляд органів державної влади 
і місцевого самоврядування проектів підзаконних актів та їх лобіювання з метою заборони 
вільного продажу браконьєрських снастей на ринках Києва і України.

• У рамках операційного проекту “На захисті вимог закону” було проведено громадську 
кампанію по визнанню таким, що суперечить чинному законодавству, рішення Ірпінської 
міської ради від 03 квітня 2007 року № 416-16-V “Про призупинення повноважень 
Ірпінського міського голови”; підготовлено позов до суду. В результаті численних судових 
засідань рішення Ірпінської міської ради від 03 квітня 2007 року № 416-16-V було визнано 
таким, що суперечить чинному законодавству, а міський голова поновлений на посаді.  
(www.podrobnosti.com.ua/power/local/2007/11/26/476822.html).

• З метою підвищення професійного рівня представників НУО восени 2007 року ГО “Фонд 
“Європа ХХІ” було проведено Першу Школу громадського лобіювання за участі  
24 представників громадських організацій.

• У 2008 році Фундація імені князів-благодійників Острозьких реалізовуватиме інноваційний 
проект “Трансформування галузі культури на муніципальному рівні”, що передбачає 
створення на базі діючих закладів культури осередків громадської активності у 20 місцевих 
громадах малих міст і сіл 8 областей України (Рівненська, Волинська, Львівська, Чернівецька, 
Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська). Це не лише забезпечить 

http://www.vn.mk.ua/files/2007-07-05-3.pdf
http://www.podrobnosti.com.ua/power/local/2007/11/26/476822.html
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роботою працівників культури, а й змінить ставлення населення до діючих закладів культури, 
дасть новий поштовх їх розвитку.

• “Політична криза: позиції громадянського суспільства” – під такою назвою 24 липня 
2007р. в Українському Домі (м. Київ) відбулася перша Громадянська Асамблея України (ГАУ) 
за організаційної та фінансової підтримки МФВ. Цей форум об’єднав 383 представники 
громадських організацій з усієї України для формування суспільного запиту на подолання 
політичної кризи в державі. Асамблея підвела підсумки та узагальнила результати 25 окремих 
регіональних обговорень, присвячених причинам політико-правової кризи, виробленню 
рекомендацій політикам стосовно способів подолання кризи в інтересах суспільства, а також 
формуванню вимог громадськості до поведінки політиків під час виборчої кампанії та після 
дострокових виборів.

• Програма продовжила приділяти увагу питанням підвищення рівня толерантності в 
Автономній Республіці Крим. У результаті реалізації проекту Інформаційно-дослідницького 
центру “Інтеграція та розвиток” “Через школу до громади” (запобігання локальним міжетнічним 
конфліктам шляхом активізації просвітницької діяльності по формуванню толерантності на 
рівні громад Криму, напрямок “Впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах АРК 
інтеграційного курсу “Культура добросусідства”” був включений до Комплексного плану заходів 
з розвитку національних традицій і культур та вдосконалення міжнаціональних відносин в АРК 
на 2008 - 2010рр. Проведені моніторинги виявили позитивний вплив запровадження курсу 
в навчальних закладах Криму. Зокрема, спостерігалося значне зростання кількості батьків, 
залучених разом з педагогами до спільного процесу виховання толерантної поведінки у дітей.

• Електронна демократія для України. Електронна демократія – це можливість кожного брати 
участь у формуванні та реалізації державної політики, прийнятті рішень органами влади, 
використовуючи при цьому інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для двостороннього 
інтерактивного зв’язку між державою (органами влади) та громадянами. За ініціативи МФВ 
розпочато реалізацію пілотного проекту “Створення та діяльність Регіонального центру 
розвитку електронного урядування в АР Крим” (керівник напрямку “Електронна демократія для 
України” – Олеся Архипська, голова Ради ініціативи МФВ “Створення центрів е-урядування” – 
Інна Малюкова). Підписано Меморандум про співпрацю МФВ з Міністерством регіонального 
розвитку та будівництва України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, Виконавчим 
Комітетом Міської Ради м. Судак АР Крим. Діяльність Центру сприятиме впровадженню і 
ефективному використанню технологій е-урядування, реформуванню публічної адміністрації, 
забезпеченню прозорості і відкритості влади, досягненню європейських стандартів якості 
електронних адміністративних послуг для громадян та бізнесу, розвитку електронної демократії 
та законодавчої бази для її розвитку. З матеріалами про проект можна ознайомитися за 
адресою – http://www.irf.kiev.ua/ua/activities/egov.

За результатами проведеного дослідження “Електронне урядування в Україні: аналіз та 
рекомендації” за ініціативи та підтримки МФВ та допомоги Секретаріату Кабінету Міністрів 
України 2007 р. стала очевидною нагальність створення установи (Центру), яка забезпечуватиме 
координаційно-організаційну, дослідно-експертну, технологічну, навчально-методичну та 
консультативну підтримку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських 
організацій і громадян, бізнесу, щодо впровадження ІКТ задля е-урядування. [Див.: Електронне 
урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / О.А.Баранов, І.Б.Жиляєв, 
М.С.Демкова, І.Г.Малюкова. За ред. І.Г.Малюкової.-К.:ТОВ “Поліграф-Плюс”, 2007. – 254 с.]

http://www.irf.kiev.ua/ua/activities/egov
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Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Політична криза, яка охопила країну навесні 2007 року завадила належним чином реалізувати 
проекти за напрямком “Громадський моніторинг діяльності органів державної влади” в частині 
забезпечення громадського контролю за діяльністю парламентської більшості, опозиції, а також за 
центральними органами виконавчої влади. Відтак, моніторингу була піддана переважно діяльність 
місцевих органів виконавчої влади. Крім того, означена ситуація не сприяла успішному просуванню 
окремих документів, які були підготовлені в рамках інших проектів та очікували свого схвалення 
Верховною Радою.

Публічні громадські конференції, слухання, обговорення залишаються переважно поза увагою 
представників органів влади. Так, наприклад, на заключне пленарне засідання Громадянської 
Асамблеї України (ГАУ) були запрошені керівники держави та лідери парламентських політичних 
сил. Проте оргкомітет ГАУ отримав відповідь про неможливість взяти участь у засіданні лише від 
Президента України та лідера Комуністичної партії України, решта політиків просто проігнорувала 
форум громадськості.

Продовжує спостерігатися значний розрив у знаннях, навичках та досвіді в аналітиці між великими 
громадськими організаціями, що переважно локалізуються в Києві та НУО місцевих рівнів. З 
метою його подолання у 2008 році програмою передбачається підтримати низку освітніх заходів 
по регіонах, а також забезпечити фінансову підтримку різноманітних ініціатив, що виникають на 
локальному рівні.

Партнерство та співпраця

28 грудня 2007р. МФВ ініційовано та підписано Меморандум про співпрацю із Міністерством 
регіонального розвитку та будівництва України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, 
Виконавчим Комітетом Міської Ради м. Судак АР Крим щодо створення Регіонального центру 
електронного урядування в Автономній Республіці Крим як регіонального представництва 
Українського центру розвитку електронного урядування, який планується створити при 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України у 2008р.

Спільно із Комітетом Верховної Ради України V скликання з питань державного будівництва, 
регіональної політики та місцевого самоврядування проводилася підготовка та науково-фахова 
експертиза низки законопроектів, які були присвячені питанням створення та організації 
діяльності органів самоорганізації населення та підвищення їх ролі в системі елементів місцевого 
самоврядування, а також у процесі проведення адміністративно-територіальної реформи.

Крім цього, програмою налагоджені контакти із новоствореним Міністерством України з питань 
житлово-комунального господарства, проведено низку робочих зустрічей з керівництвом 
Департаменту комунікації влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, на 
яких обговорювалися питання співпраці щодо забезпечення широкого залучення представників 
громадськості до участі у вироблені та публічного обговорення окремих питань державної 
політики.
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Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 3 - $ 64 000 $ -

Вінницька обл. 1 - $ 14 000 $ -

Волинська обл. 3 - $ 25 000 $ -

Дніпропетровська обл. 3 - $ 33 967 $ -

Донецька обл. 2 2 $ 10 935 $ 10 935

Закарпатська обл. 1 - $ 8 500 $ -

Івано-Франківська обл. 3 - $ 16 200 $ -

м. Київ 46 32 $ 842 319 $ 621 439

Київська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Кіровоградська обл. 2 - $ 19 177 $ -

Луганська обл. 7 - $ 77 650 $ -

Львівська обл. 10 3 $ 80 400 $ 32 400

Миколаївська обл. 2 - $ 27 998 $ -

Одеська обл. 3 1 $ 41 000 $ 16 000

Полтавська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Рівненська обл. 6 - $ 61 300 $ -

м. Севастополь 3 1 $ 114 000 $ 100 000

Сумська обл. 2 - $ 8 000 $ -

Тернопільська обл. 3 - $ 31 000 $ -

Харківська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Херсонська обл. 2 - $ 23 500 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 8 000 $ -

Черкаська обл. 5 - $ 41 000 $ -

Чернівецька обл. 3 - $ 33 760 $ -

Чернігівська обл. 2 - $ 17 500 $ -

Разом: 116 39 $ 1 618 206 $ 780 774
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Розвиток місцевих інститутів самоорганізації 
громадянського суспільства

Кількість проектів: 8  
Сума: $ 65 000 
Частка у загальній сумі грантів: 0,97 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 1 - $ 6 000 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Кіровоградська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Луганська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Одеська обл. 2 - $ 25 000 $ -

м. Севастополь 1 - $ 6 000 $ -

Сумська обл. 1 - $ 3 000 $ -

Разом: 8 - $ 65 000 $ -

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Роменська 
міська громадська організація “Центр соціального 
партнерства”  
(42009, Сумська обл., м.Ромни,  
б-р Шевченка, 8/40, тел.(05448) 2 26 18)

Керівник проекту: Юхта Людмила
Зміст проекту: Проведення ярмарку соціальних послуг 

із залученням представників влади, бізнесу, НДО 
тощо, а також проведення широкої інформаційної 
кампанії щодо цього заходу. Покращення надання 
соціальних послуг НУО м.Ромни, Роменського, 
Недригайлівського та Липоводолинського районів 
групам бенефіціантів.

Сума: $ 3 000 

Організація: Одеська міська громадська організація 
“Лицем до лиця” (65014, м.Одеса,  
вул. Маразліївська, 38, тел.(048) 738-68-30)

Керівник проекту: Кучер Олександр
Зміст проекту: Створення умов для подальшого 

розвитку органів самоорганізації населення (ОСН) у 
м. Одеса. Залучення громадян до участі у місцевому 
самоврядуванні через правове забезпечення 
ефективної взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, удосконалення системи підтримки 
ОСН, регламентації їхньої діяльності.

Сума: $ 14 000 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Світловодське міське об'днання 
товариства “Просвіта” (27500, Кіровоградська обл., 
м.Світловодськ, вул. Котовського, 9,  
тел.05236 227 70)

Керівник проекту: Шумська Світлана 
Зміст проекту: Просвіта населення щодо принципів 

та цілей діяльності органів самоорганізації 
населення; розробка проектів місцевих нормативно-
правових актів, лобіювання їх прийняття; створення 
консультаційного центру з питань розвитку ОСН; 
видання посібника з питань створення та діяльності 
ОСН; висвітлення ходу реалізації проекту у ЗМІ; 
проведення підсумкового круглого столу.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська рада дитячих та молодіжних 
організацій (96100, АР Крим, м.Джанкой,  
вул. Р. Люксембург, 16-г, тел.(06564) 300 16, 32 955)

Керівник проекту: Тувишева Людмила 
Зміст проекту: Підвищення ефективності існуючих та 

започаткування нових колективних форм участі жителів 
сільських громад Джанкойського району в управлінні 
місцевим розвитком шляхом створення ресурсного 
центру для громадських організацій та органів 
самоорганізації населення, надання їм консультативної, 
правової, інформаційної, методичної, організаційної та 
технічної допомоги.

Сума: $ 6 000 

Організація: Неприбуткова громадська організація 
“Асоціація сталого розвитку Севастополя “Аура” 
(99006, м.Севастополь, вул. Косарєва, 7,  
кв. 102 (а/с 17),  
тел.(0692) 427 147)

Керівник проекту: Семенов Олександр
Зміст проекту: Створення умов для ініціювання, 

формування, координації та реалізації громадських 
ініціатив шляхом облаштування Громадського Центру 
місцевого самоврядування Гагарінського району 
м. Севастополя та залучення соціально активних 
громадян, органів самоорганізації населення, 
громадських організацій, представників влади й 
бізнесу до вироблення скоординованих спільних 
планів дій щодо забезпечення функціонування Центру 
з метою покращення життєдіяльності територіальної 
громади.

Сума: $ 6 000 

Організація: Луганська обласна філія української 
студентської спілки “Студентське Братство 
Луганської області “СБ” (91040, м.Луганськ,  
кв 50 років Жовтня, 22/40, тел.064 259 54 16)

Керівник проекту: Кормілецький Олексій 
Зміст проекту: Підвищення ефективності в управлінні 

місцевим розвитком органів самоорганізації 
населення на Луганщині через надання активістам 
ОСН практичних навичок громадського впливу 
на діяльність органів місцевого самоврядування 
та впровадження в практику нового нормативно-
правового акту Положення “Про групи Громадського 
контролю” у м.Луганську.

Сума: $ 10 000 

Організація: Благодійна організація “Дніпровська 
асоціація розвитку регіонів” (м.Дніпропетровськ,  
107-Г, офіс 119, пр. Кірова, тел. 056 377 35 96)

Керівник проекту: Харченко Олена 
Зміст проекту: Розробка, затвердження та 

впровадження районної програми “Впровадження 
механізмів активізації та залучення громадських 
структур та органів самоорганізації населення до 
процесів підготовки, реалізації та контролю місцевих 
програм та розвитку сільських громад Софіївського 
району” шляхом проведення комплексної 
консультативної, навчальної та інформаційної 
роботи з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, громадськими і державними 
структурами Софіївського району Дніпропетровської 
області.

Сума: $ 10 000 

Організація: Одеський суспільний інститут соціальних 
технологій (65023, м.Одеса,  
пл. Соборна, 10/11, тел.(048) 726 65 25)

Керівник проекту: Крупник Андрій 
Зміст проекту: Розробка та впровадження механізмів 

громадського контролю за станом благоустрою 
прибудинкових територій та територій загального 
користування шляхом започаткування та 
впровадження в Одеській області інституту 
громадських інспекторів.

Сума: $ 11 000 
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Громадський моніторинг діяльності  
органів державної влади

Кількість проектів: 7  
Сума: $ 86 400 
Частка у загальній сумі грантів: 1,30 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Донецька обл. 1 1 $ 10 000 $ 10 000

м. Київ 3 3 $ 47 000 $ 47 000

Львівська обл. 2 2 $ 21 400 $ 21 400

Харківська обл. 1 - $ 8 000 $ -

Разом: 7 6 $ 86 400 $ 78 400

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Українська Асоціація благодійників” (04209, м.Київ, 
Оболонський проспект, 37-в, к. 9,, тел.(044) 412-39-82)

Керівник проекту: Борткевич Сергій
Зміст проекту: Сприяння успішній реалізації державної 

політики, спрямованої на вирішення актуальних 
проблем протидії захворюванню на туберкульоз в 
Україні шляхом створення механізму громадського 
контролю виконання Загальнодержавної програми 
протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-
2011 рр. через поточний моніторинг діяльності 
центральних органів державної влади із 
впровадження Програми у 2007 р.

Сума: $ 17 000 

Організація: Інститут громадянського суспільства 
(01103, м.Київ, б. Дружби народів, 22, к. 21,  
тел.529-73-94, 529-07-32)

Керівник проекту: Артеменко Володимир 
Зміст проекту: Забезпечення поточного моніторингу 

діяльності Верховної Ради України та органів 
державної виконавчої влади щодо формування 
державної політики в сфері розвитку в Україні 
місцевого самоврядування та неурядових організацій.

Сума: $ 15 000 

Організація: Донецька міська громадська організація 
“Еко Донбас” (83100, м.Донецьк, вул. Набережна, 
127/52, тел.(062) 335 68 28)

Керівник проекту: Озерський Юрій 
Зміст проекту: Створення та підтримка постійно діючих 

робочих моніторингових груп з метою здійснення 
моніторингу діяльності Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України, 
забезпечення контролю за вирішенням нагальних 
питань у сфері охорони довкілля.

Сума: $ 10 000 

Організація: Західноукраїнський медіа-центр “Нова 
журналістика” (79007, м.Львів, вул. Гребінки 5,  
офіс 1, тел.(032) 225-60-14)

Керівник проекту: Марков Ігор 
Зміст проекту: Залучення громадськості до контролю 

за діяльністю органів державної влади у сфері 
підготовки до проведення в Україні “Євро-2012” 
шляхом організації та проведення громадських 
слухань, здійснення моніторингу діяльності органів 
державної влади у цій сфері та висвітлення його 
результатів у ЗМІ.

Сума: $ 7 000 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Громадська організація “Український центр 
розвитку музейної справи” (04070, м.Київ, 22-А,  
вул. Боричів Тік, тел.044 545 62 91)

Керівник проекту: Копитько Олексій 
Зміст проекту: Залучення фахівців пам'яткоохоронної 

сфери для аналізу об'єктів, внесених до 
законопроекту №3179 від 15.02.2007 р., а також тих 
пам'яток, що не потрапили до переліку; завчасне 
виявлення та попередження можливості потрапляння 
об'єктів культурної та історичної спадщини у 
невідповідну для інтересів держави форму власності.

Сума: $ 15 000 

Організація: Харківська міська громадська організація 
інвалідів “Креавита” (61009, м.Харків, вул. 
Волинська, 18, тел.(057) 751-78-44, 340-00-51)

Керівник проекту: Шингарьова Олена 
Зміст проекту: Розробка та впровадження дієвого 

механізму постійного громадського моніторингу 
діяльності Департаменту містобудування, 
архітектури та земельних відносин стосовно 
здійснення державного контролю за дотриманням 
стандартів доступності об'єктів громадського 
призначення на всіх етапах їх будівництва або 
реконструкції. Підвищення рівня доступності міської 
інфраструктури у м. Харкові: налагодження співпраці 
між громадськими організаціями людей з фізичними 
обмеженнями щодо здійснення постійного 
громадського моніторингу.

Сума: $ 8 000 

Організація: Центр правових та політичних досліджень 
“СІМ” (79000, м.Львів, Головна пошта, а/с 10666)

Керівник проекту: Ясиневич Ярина 
Зміст проекту: Підвищення ефективності політики 

охорони та розвитку національної культурної 
спадщини шляхом апробації механізму системного 
моніторингу діяльності Державної служби з 
питань національної культурної спадщини і 
забезпечення публічності та прозорості реалізації 
пам'яткоохоронної політики в Україні.

Сума: $ 14 400 
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Громада та місцева влада:  
діалог та підзвітність

Кількість проектів: 26 

Сума: $ 270 000

Частка у загальній сумі грантів: 4,05 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 1 - $ 8 000 $ -

Вінницька обл. 1 - $ 14 000 $ -

Волинська обл. 2 - $ 21 000 $ -

Закарпатська обл. 1 - $ 8 500 $ -

Івано-Франківська обл. 1 - $ 5 000 $ -

м. Київ 3 1 $ 57 000 $ 35 000

Луганська обл. 2 - $ 25 000 $ -

Львівська обл. 4 - $ 33 500 $ -

Одеська обл. 1 1 $ 16 000 $ 16 000

Полтавська обл. 1 - $ 5 000 $ -

м. Севастополь 1 - $ 8 000 $ -

Сумська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Тернопільська обл. 1 - $ 15 000 $ -

Черкаська обл. 4 - $ 29 000 $ -

Чернівецька обл. 1 - $ 10 000 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Разом: 26 2 $ 270 000 $ 51 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Ідеальна країна” 
(01034, м.Київ-034, a/c 109, тел.(044) 536 02 41)

Керівник проекту: Кузьмов Тарас 
Зміст проекту: Подолання низької спроможності 

громадян України брати участь у процесах 
обговорення проблем різних галузей державної, 
законодавчої та кадрової політики у державі. За 
проектом були розроблені навчально-методичні 
матеріали та проведені 8 тренінгів для експертів 

та активних користувачів ресурсу “Ідеальна 
країна”; проведені кампанії з просування продуктів 
ресурсу “Ідеальна країна” (концепцій, пропозицій 
до політики, законопроектів, проектів підзаконних 
та місцевих нормативних актів); підтримані 
проведення опитувань та on-line обговорень (на 
спеціалізованих форумах) найбільш значущих 
суспільних проблем.

Сума: $ 35 000 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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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 
Зміст проекту: Посилення прозорості молодіжної 

політики в Черкаській області шляхом проведення 
грунтовного моніторингу дій обласної влади у 
сфері молодіжної політики молодіжними НУО та 
ЗМІ, підготовка аналітичних матеріалів. Підвищення 
поінформованості населення про роботу обласної 
влади у сфері молодіжної політики, роботу 
молодіжних НУО області та поширення позитивного 
досвіду на інші сфери діяльності обласної влади.

Сума: $ 4 000 

Організація: Черкаська обласна благодійна фундація 
“Паритет” (18002, м.Черкаси, вул. Лазарева, 6, 
офіси 424, 329, тел.(0472) 45 42 52)

Керівник проекту: Гончар Сергій 
Зміст проекту: Проведення моніторингу виконання 

УМВС України в м.Черкаси Закону України № 2899-
IV “Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу 
на здоров'я населення” та “Програми забезпечення 
правопорядку в Черкаській області на 2007-
2010 рр.” в частині стягнення штрафів за паління 
в громадських місцях та торгівлю тютюновими 
виробами з рук. Розробка і впровадження механізмів 
впливу громадськості на міліцію з метою виконання 
нею своїх обов'язків.

Сума: $ 5 000 

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Фундація Регіональних Ініціатив” (88000, 
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. І.Франка, 56, 

кв. 18, тел.8-063-287-34-34)
Керівник проекту: Феськов Володимир 
Зміст проекту: Сприяння демократичним 

перетворенням на місцевому рівні шляхом розробки 
та імплементації інструменту участі молоді у роботі 
місцевої влади м. Ужгорода та моніторингу політики 
місцевої влади щодо дотримання прав та врахування 
інтересів молоді міста.

Сума: $ 8 500 

Організація: Громадська організація “Громадський рух 
соціальних ініціатив учасників бойових дій, ветеранів 
військової служби та працівників правоохоронних 
органів міста Севастополя” (99007, м.Севастополь, 
вул. Миколи Музики, 52, тел.(0692) 40 04 09, 45 21 22)

Керівник проекту: Мельник Віталій 
Зміст проекту: Створення системи належного рівня 

поінформованості громадян, запровадження 
інструментів представлення та відстоювання 
індивідуальних та колективних прав та інтересів 
членів громади м. Севастополя, проведення 
громадського моніторингу діяльності органів місцевої 
влади в галузі туризму, лобіювання створення 
дорадчо-консультативної ради, запровадження 
широкої дискусії стану справ у туристичній галузі та 
проведення інформаційної кампанії.

Сума: $ 8 000 

Організація: Суспільна служба України, Полтавська 
філія (36020, м.Полтава, вул. Соборний майдан, 15, 
тел.0532 500 647)

Керівник проекту: Кіященко Ганна 
Зміст проекту: Створення зрозумілої, доступної та 

прозорої системи надання послуг управліннями 
виконкому Полтавської міської ради шляхом 
запровадження “Карт послуг”, які передбачатимуть 
набір відомостей про послуги чотирьох управлінь 
Полтавської міської ради (оформлення документів, 
отримання дозволів, укладання договорів, надання 
пільг тощо), та їх видання в друкованому вигляді і 
розміщення на сайті міської ради.

Сума: $ 5 000 

Організація: Центр правової допомоги населенню 
“Громадський захисник” (м.Київ,  
вул. Саксаганського, 44е, тел.(044) 201 66 26)

Керівник проекту: Мукшименко Алла 
Зміст проекту: Забезпечення прозорості діяльності 

Київської міської влади шляхом здійснення 
громадської експертизи проектів рішень Київської 
міської ради щодо програм соціально-економічного 
і культурного розвитку, міського бюджету, звітів про 
виконання програм і бюджету, розвитку галузей 
господарського і соціально-культурного будівництва.

Сума: $ 12 000 
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Організація: Звенигородська районна громадська 
організація “Ромаї Катуна” (20200, Черкаська обл., 
м.Звенигородка, вул. Бульварна, 3, тел.8-04740-2-32-06)

Керівник проекту: Бурлаченко Петро 
Зміст проекту: Впровадження стратегії спільних дій 

органів влади і представників ромської громади м. 
Звенигородка і Звенигородського району, розробка 
проектів міської та районної Програм соціальної 
адаптації ромського населення, лобіювання їх 
прийняття; проведення широкої інформаційної 
кампанії з висвітлення діяльності за проектом.

Сума: $ 5 000 

Організація: Сумське міське об’єднання громадян 
“Громадське бюро “Правозахист” (40030, м.Суми, 
Червона площа, 6, тел.(054 2) 610 902)

Керівник проекту: Рекун Ігор 
Зміст проекту: Моніторинг та публічне оприлюднення 

виконання передвиборчих обіцянок міського голови 
та депутатського корпусу, обраного мешканцями м. 
Суми у 2006 р., з метою встановлення подальшого 
постійного контролю з боку виборців за діяльністю 
депутатів та політичних сил.

Сума: $ 5 000 

Організація: Черкаська обласна організація Комітету 
виборців України (18000, м.Черкаси, а/с 106, 
тел.(0472) 36-85-47)

Керівник проекту: Сас Юрій 
Зміст проекту: Поліпшення нормативно-правової бази, 

яка регулює процедури залучення громадськості до 
участі у вирішенні питань місцевого розвитку в п'яти 
містах Черкаської області. Запровадження механіз-
мів громадського контролю за владою і впливу громад-
ськості на прийняття рішень представницькою владою.

Сума: $ 15 000 

Організація: Львівська громадська організація “Центр 
досліджень місцевого самоврядування”  
(79000, м.Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), 
тел.032 297 19 32)

Керівник проекту: Загайний Віталій 
Зміст проекту: Підготовка, публічне обговорення та презе-

нація проекту нової редакції Статуту та відповідних його 
положень широкому загалу через ЗМІ; сприяння діалогу 
“місцева влада - громада” та участі громадськості у вирі-
шенні питань управління містом. Закріплення у відповід-
них документах чітких правил регулювання відносин між 
органами місцевого самоврядування та членами терито-
ріальної громади м. Львова, які б гарантували та забез-
печували захист прав та інтересів мешканців міста.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Євпаторійський 
центр регіонального розвитку” (97400, АР Крим, 
м.Євпаторія, пр. Леніна, 18, тел.8-06569-36-32-9)

Керівник проекту: Шарапов Аркадій 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

виконання партіями і блоками, що потрапили до 
Євпаторійської міської ради, соціально-економіч-
них, соціально-політичних обіцянок, які були заяв-
лені у передвиборчих програмах з метою виявлення 
ступеня відповідності їх діяльності актуальним про-
блемам місцевого розвитку, проведення публічного 
обговорення та зіставлення діяльності різних полі-
тичних партій і блоків вирішення актуальних проблем 
місцевого розвитку, створення передумов для гро-
мадського контролю над діяльністю політичних пар-
тій і блоків у сфері вирішення місцевих соціально-
економічних та суспільно-політичних проблем.

Сума: $ 8 000 

Організація: Агентство регіонального розвитку 
Самбірщини (81400, Львівська обл., м.Самбір,  
вул. Валова, 26, тел.(03236) 60048)

Керівник проекту: Шийко Микола 
Зміст проекту: Залучення сільських громад 

Самбірського району до формування місцевої 
політики та контролю за діяльністю влади, шляхом 
впровадження механізмів і процедур, спрямованих 
на підвищення ролі громадськості в побудові 
ефективної, відповідальної та відкритої влади на 
місцевому рівні. Розробка Регламенту роботи 
Громадської ради та Положення про громадські 
слухання, лобіювання їх ухвалення та проведення 
відповідної інформаційної кампанії.

Сума: $ 6 000 
Організація: Тернопільська обласна громадська 

організація “Спілка власників землі”  
(46001, м.Тернопіль, вул. Замкова, 14, кім. 312, 
тел.(0352) 252-793)

Керівник проекту: Римар Лариса 
Зміст проекту: Забезпечення постійного контролю за 

діями влади з боку громади та створення механізму 
громадського моніторингу діяльності органів місце-
вого самоврядування Тернопільської області. Поши-
рення інформації про діяльність делегованих до міс-
цевих рад політичних сил; оцінку ефективності роботи 
органів місцевого самоврядування; проведення екс-
пертного аналізу доцільності проведення виборів до 
місцевих рад на партійній основі. Розробка та запро-
вадження механізму постійного контролю за обра-
ними представниками влади шляхом створення гро-
мадських дорадчих консультативних органів при 
Тернопільській обласній та 17 районних радах.

Сума: $ 15 000 
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Організація: Чернівецька обласна громадська 
організація “Комітет виборців” (58000, м.Чернівці, 
вул. Ломоносова, 2, тел.(0372) 55-58-06)

Керівник проекту: Мостіпака Олександр 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

діяльності Чернівецької міської ради, виконавчого 
комітету та відповідних департаментів Чернівецької 
міської ради щодо підготовки та відзначення  
600-річчя м. Чернівці, а також ефективності роботи 
міської влади щодо залучення громадськості до 
підготовки відзначення ювілею міста.

Сума: $ 10 000 

Організація: Луганська обласна організація 
“Східноукраїнський центр громадських ініціатив 
(Тотальна акція на підтримку прав людини та 
демократії)” (91005, м.Луганськ, вул. 30-й квартал, 
буд. 2, кв. 14, тел.0642 49-13-76)

Керівник проекту: Щербаченко Володимир 
Зміст проекту: Проведення моніторингових 

дослідженнь фактів порушень посадовими особами 
органів місцевого самоврядування  
м. Луганська принципів законності та інтересів 
громади при розподілі земельних ресурсів міста та у 
взаємовідносинах з адвокасі-групами, які порушують 
відповідні питання. Розробка та розповсюдження 
моніторингових звітів, проведення лобістської 
кампанії з прийняття й впровадження локальних 
нормативно-правових актів, які дозволятимуть 
неформалізованим адвокасі-групам бути залученими 
до прийняття рішень і відстоювання прав. Прийняття 
положення “Про Громадську Палату”, створення у 
складі Громадської Палати робочої групи з питань 
регулювання земельних відносин.

Сума: $ 15 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Асоціація сприяння самоорганізації населення” 
(65014, м.Одеса, вул. Маразліївська, 38,  
тел.(048) 738 68 30)

Керівник проекту: Крупник Андрій 
Зміст проекту: Виявлення, дослідження та висвітлення 

факторів, які заважають розвиткові НДО в 
нормативній та практичній площині діяльності органів 
місцевого самоврядування в містах Житомирі, 
Кіровограді, Запоріжжі, Сумах, Полтаві. Розробка 
та лобіювання локальних нормативних актів, що 
сприятимуть розвитку недержавних організацій та їх 
участі в процесах прийняття рішень.

Сума: $ 16 000 

Організація: Орган самоорганізації населення комітет 
мікрорайону “Жеваховський” в місті Одесі (65096, 
м.Одеса, вул. Головна, 18а, тел.(048) 720 36 10)

Керівник проекту: Сидоренко Андрій 
Зміст проекту: Створення Громадської Ради при 

Суворівській райадміністрації, яка допоможе 
налагодити діалог та співпрацю між органами 
самоорганізації населення, громадськими 
організаціями та представниками Суворівської 
райадміністрації, що позитивно відобразиться 
на вирішенні проблем територіальної громади 
Суворівського району м. Одеси.

Сума: $ 10 000 

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Асоціація захисту прав молоді Волині” (43021, 
м.Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13,  
тел.(03322) 483 12, 456 73)

Керівник проекту: Бєловицька Юлія В
Зміст проекту: Налагодження механізму громадського 

моніторингу діяльності органів місцевого 
самоврядування Волинської області шляхом аналізу 
виконання передвиборних програм фракціями та 
депутатськими групами міських рад Луцька, Ковеля, 
Нововолинська та Володимира-Волинського.

Сума: $ 11 000 

Організація: Західноукраїнська регіональна 
непідприємницька громадська організація 
“Волинський ресурсний центр” (33028, м.Рівне, а/с 
201, тел.0362 22 31 75)

Керівник проекту: Стасюк Руслана 
Зміст проекту: Розробка дієвого механізму постійного 

громадського моніторингу реалізації стратегічних 
планів територіальних громад та поширення 
напрацьованого досвіду для всіх міст України та 
агенцій регіонального розвитку на прикладі 2 міст 
північно-західного регіону України.

Сума: $ 10 000 

Організація: Чернігівська обласна громадська 
організація “Чернігівський центр з прав людини” 
(14017, м.Чернігів, вул. Жабинського, 13, к. 42, 
тел.(0462) 67 75 75)

Керівник проекту: Підгорний Олександр 
Зміст проекту: Оцінка ефективності діяльності 

депутатів міської ради, обраних за списками 
політичних партій і блоків, шляхом проведення 
моніторингу їх програмних позицій та діяльності на 
посадах і проведення інформаційної кампанії для 
висвітлення результатів моніторингу.

Сума: $ 10 000 
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Організація: Громадська організація “Центр єднання 
європейської молоді “За спільне майбутнє”  
(79006, Львівська обл., м.Львів, пл. Соборна, 10/1, 
тел.032 220-16-34)

Керівник проекту: Доненко Тарас 
Зміст проекту: Посилення громадського контролю 

за виконанням політичними партіями та блоками, 
що представляють місцеві громади у Харківській 
та Львівській міській радах, задекларованих у 
передвиборних програмах положень. Здійснення 
перевірки діяльності політичних сил в органах 
місцевого самоврядування щодо відповідності 
такої діяльності їх передвиборним програмам. 
Налагодження відкритого діалогу органів місцевого 
самоврядування з місцевими громадами та 
консолідація їх зусиль заради спільного розв'язання 
проблем, що стоять перед місцевими громадами. 
Розробка стратегії впливу місцевих громад на 
політичні сили, які представляють їх інтереси в 
органах місцевого самоврядування.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Асоціація 
підтримки розвитку місцевого самоврядування” 
(91493, м.Луганськ, Ювілейне, вул. Цементна, 3, 
тел.(0642) 34-60-61, 34-60-56)

Керівник проекту: Некрасова Наталія
Зміст проекту: Пошук та впровадження дієвих 

механізмів постійного громадського моніторингу 
діяльності обраних до міської ради м. Луганська 
політичних сил та посадових осіб, а також розробка 
та затвердження інструментів участі громадськості 
міста у вирішенні питань місцевого розвитку.

Сума: $ 10 000 

Організація: Вінницька обласна громадська організація 
“Подільський центр соціальних технологій”  
(21018, м.Вінниця-18, а/с 4906, тел.0432 57 88 42)

Керівник проекту: Яцюк Оксана 
Зміст проекту: Моніторинг виконання передвиборчих 

програм політичних партій, що сформували місцеві 
ради у 8 населених пунктах Вінницької області: Бар, 
Козятин, Хмільник, Шаргород, Погребище,Липовець, 
Тульчин, Вінниця.

Сума: $ 14 000 

Організація: Громадська організація “Європейський 
діалог” (79019, м.Львів, а/с 2833, тел.(032) 297-18-57)

Керівник проекту: Каспрук Ігор 
Зміст проекту: Сприяння розвитку сільських громад 

двох районів Львівської області (Мостиського та 
Жовківського) шляхом створення та підтримки 
функціонування регіональної мережі агенцій 
місцевого розвитку для подолання бідності на селі 
та реалізації прав сільських жителів на отримання 
якісних соціальних та публічних послуг.

Сума: $ 12 500 

Організація: Регіональна благодійна організація “Центр 
Громадських Ініціатив” (78600, Івано-Франківська 
обл., Косівський р-н, м.Косів, Майдан Незалежності, 
1а, м. Косів, Івано-Франківська обл., 78600, 
тел.(03478) 2-16-02, 2-24-51)

Керівник проекту: Близнюк Микола 
Зміст проекту: Підвищення впливу мешканців м. 

Косова (Івано-Франківська обл.) на рішення органів 
місцевого самоврядування шляхом розробки 
Стратегічного плану сталого розвитку міста.

Сума: $ 5 000 
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Участь громадськості у вирішенні питань 
місцевого розвитку

Кількість проектів: 15 

Сума: $ 125 250

Частка у загальній сумі грантів: 1,94 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Волинська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Івано-Франківська обл. 1 - $ 3 000 $ -

м. Київ 1 1 $ 10 000 $ 10 000

Київська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Луганська обл. 3 - $ 30 650 $ -

Рівненська обл. 4 - $ 39 100 $ -

Тернопільська обл. 2 - $ 16 000 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 8 500 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 8 000 $ -

Разом: 15 1 $ 125 250 $ 10 000

Проекти, підтримані за програмою:

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Організація: Рівненське регіональне відділення Асоціації 
міст України (33028, м.Рівне, Поштова, 2,  
тел.(0362) 26 88 48, 24 61 76)

Керівник проекту: Грещук Тетяна 
Зміст проекту: Вирішення соціальних проблем в 

11 територіальних громадах Рівненської області 
шляхом підтримки соціальних проектів НДО, 
мобілізації локальних ресурсів через створення Рад 
соціального партнерства при міських, селищних та 
обласних радах.

Сума: $ 12 000 

Організація: Херсонська обласна громадська 
організація “Причорноморський центр політичних та 
соціальних досліджень” (м.Херсон, просп. 200 років 
Херсону 32, офіс 56, тел.0552 45 35 87)

Керівник проекту: Мошнягул Олександр 
Зміст проекту: Створення сприятливих умов для 

ефективної співпраці органів державної влади 
та місцевого самоврядування з громадськими 
організаціями та ініціативними групами на місцевому 
рівні через запровадження конкурсу соціальних 
ініціатив молоді в обраних громадах Херсонської 
області.

Сума: $ 8 500 
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Організація: Луганський благодійний фонд “Крок у 
майбутнє” (91055, м.Луганськ, вул. Пушкіна, 3,  
офіс 217, тел.(0642) 52-54-32)

Керівник проекту: Анохіна Лариса 
Зміст проекту: Посилення впливу місцевої громади на 

вирішення актуальних проблем молоді у м. Рубіжному 
шляхом створення громадського дорадчого комітету 
з питань молодіжної політики при міській раді,на роз-
робку та затвердження “Концепції молодіжної полі-
тики у м. Рубіжному на 2008-2011 рр.”, розробку та 
впровадження інноваційних моніторингових програм.

Сума: $ 10 000 

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Асоціація захисту прав молоді Волині”  
(43021, м.Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13,  
тел.(03322) 483 12, 456 73)

Керівник проекту: Гаврищук Андрій 
Зміст проекту: Підготовка фахівців із соціального 

інвестування та апробація отриманих ними знань 
та навиків у реалізації мікропроекту “Музей-садиба 
І.Ф.Стравінського”. Здійснення інформаційної 
кампанії для поширення інформації про музей-
садибу І.Ф.Стравінського.

Сума: $ 4 000 

Організація: Молодіжна громадська організація 
“СМАРТ” (34500, Рівненська обл., м.Сарни,  
вул. Залізнична, 18, тел.(03655) 3 47 60)

Керівник проекту: Хомич Віктор 
Зміст проекту: Підвищення громадської активності 

молоді через налагодження взаємодії громадськості 
з органами місцевого самоврядування шляхом 
координації діяльності молодіжної ради у м. Сарни.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Громадська 
ініціатива Луганщини” (91034, м.Луганськ,  
вул. Ломоносова, 73, оф. 507, тел.(0642) 33 11 74,  
35-72-32, 50-84-24)

Керівник проекту: Бойко Наталія 
Зміст проекту: Сприяння участі громадськості у 

вирішенні питань територіального розвитку шляхом 
створення Громадських координаційних рад при 
міському (селищному) голові у м. Щастя, м. Лутугине 
та смт. Станично-Луганське Луганської області. 
Впровадження механізмів участі громадськості 
у вирішенні питань територіального розвитку та 
постійного громадського контролю за діяльністю 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
в малих містах та селищах Луганщини.

Сума: $ 9 000 

Організація: Тернопільська міська громадська 
організація “Асоціація споживачів житлово-
комунальних послуг” (46024, м.Тернопіль,  
вул. Б. Лепкого 16, кв. 21, тел.(0352) 52 57 10)

Керівник проекту: Ландяк Петро 
Зміст проекту: Покращення якості житлово-

комунальних послуг шляхом системного 
громадського контролю за їх наданням 
підприємствами житлово-комунальної сфери.

Сума: $ 7 000 

Організація: Міська громадська організація 
“Лабораторія малого бізнесу” (Київська обл., 
м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2, м. Славутич, 
07100, тел.(04479) 3-01-71, 2-47-80)

Керівник проекту: Дарнопих Валентина 
Зміст проекту: Впровадження діючого практичного 

механізму міжрегіональної взаємодії влади, 
громадськості та бізнесу через створення 
Міжрегіональної громадської координаційної ради 
“Славутич - Чернігів”, як органу лобіювання процесів 
інтеграції та соціально-економічного розвитку регіонів.

Сума: $ 6 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут бюджету та соціально-економічних 
досліджень” (01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 31-А, 
тел.(044) 270 68 81, 270 68 90)

Керівник проекту: Щербина Ірина 
Зміст проекту: Підтримка проведення експерименту з 

підвищення ефективності управління фінансами в 
галузі ЖКГ задля сталого розвитку галузі житлово-
комунального господарства.

Сума: $ 10 000 

Організація: Молодіжна громадсько-екологічна 
організація “Наш дім - Манява” (77772, Івано-
Франківська обл., Богородчанський р-н, с.Манява,  
вул. Незалежності, 26, офіс 4, тел.(03471) 68-100,  
68-023)

Керівник проекту: Скиданюк Микола 
Зміст проекту: Залучення громадськості до вирішення 

екологічних питань та процесу прийняття рішень 
на рівні територіальної громади. Експертний 
аналіз оцінки участі громадськості у вирішенні 
питань місцевого розвитку, підготовка проекту 
рекомендацій “Механізми участі громадськості 
у процесі планування, реалізації та контролю за 
виконанням екологічних рішень місцевих органів 
влади” та лобіювання прийняття рекомендацій на 
сесії сільської ради.

Сума: $ 3 000 
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Організація: Фундація імені князів-благодійників 
Острозьких (33027, м.Рівне, вул. Пухова, 85, 
тел.(0362) 24-61-76)

Керівник проекту: Краплич Руслан 
Зміст проекту: Створення на базі діючих закладів 

культури осередків громадської активності у 20 
місцевих громадах малих міст і сіл 8 областей 
України (Рівненська, Волинська, Львівська, 
Чернівецька, Хмельницька, Івано-Франківська, 
Закарпатська, Тернопільська). Створення 
неформальної мережі закладів культури (осередків 
громадської активності). Збільшення кількості 
учасників процесу трансформування закладів 
культури в осередки громадської активності та 
поширення досвіду роботи на інші регіони України.

Сума: $ 18 500 

Організація: Хмельницька обласна асоціація “Поділля 
Перший” (29000, м.Хмельницький, вул. Свободи, 36, 
оф.601, тел.(0382) 76-34-34)

Керівник проекту: Третяк Вячеслав 
Зміст проекту: Посилення інституційної спроможності 

та налагодження дієвого партнерства між 
організаціями громадянського суспільства і 
місцевими органами влади для спільної ефективної 
реалізації проектів соціально-економічного 
розвитку Хмельницької області шляхом розробки 
та запровадження постійно діючого курсу щодо 
написання та управління проектами.

Сума: $ 8 000 

Організація: Тернопільське регіональне відділення 
Асоціації міст України (46001, м.Тернопіль,  
вул. Р. Барвінських, 7, 2-й пов., тел.(0352) 253 550)

Керівник проекту: Гірчак Ігор 
Зміст проекту: Підвищення безпосередньої участі 

громадян в благоустрої територіальної громади та 
плануванні її економічного і соціального розвитку 
для більш повного використання рекреаційного 
потенціалу смт. Коропець (Тернопільської області).

Сума: $ 9 000 

Організація: Громадська 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 
Зміст проекту: Сприяння запровадженню цивільно-

правових, договірних відносин між споживачами 
комунальних послуг та комунальними 
підприємствами м. Луганська. Створення 
інституційних умов для постійного моніторингу 
дотримання прав споживачів комунальних послуг.

Сума: $ 11 650 

Організація: Непідприємницька громадська організація 
“Західноукраїнський центр соціального партнерства” 
(33000, м.Рівне, вул. Пухова, 85, тел.0362 24 61 76)

Керівник проекту: Герус Олена 
Зміст проекту: Налагодження співпраці третього 

сектору з владою для підтримки реалізації 
соціально орієнтованих проектів та програм НДО 
для представлення прав та інтересів дев'яти 
недержавних неприбуткових громадських 
організацій м. Рівне.

Сума: $ 3 600 
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Розвиток спроможності регіональних 
громадських організацій з аналізу політики  
на місцевому рівні

Кількість проектів: 5 

Сума: $ 73 102

Частка у загальній сумі грантів: 1,10 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Дніпропетровська обл. 1 - $ 14 967 $ -

Кіровоградська обл. 1 - $ 14 177 $ -

Миколаївська обл. 1 - $ 14 998 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 15 000 $ -

Чернівецька обл. 1 - $ 13 960 $ -

Разом: 5 - $ 73 102 $ -

Проекти, підтримані за програмою:

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: Аверкова Вікторія 
Зміст проекту: Забезпечення участі громадян 

та врахування їх інтересів і потреб у сфері 
використання земельних ресурсів, здійснення 
планування та забудови території м. Вознесенська. 
Розробка та подання на затвердження міської 
ради документів “Концепції управління земельними 
ресурсами міста” та “Порядок залучення громадян 
до планування та здійснення забудови території 
міста”. Розробка рекомендацій по внесенню змін 
до програми розвитку земельних відносин міста 
на 2006-2010 рр. Створення дієвих механізмів 
громадського контролю та участі громадськості в 
процесі управління земельними ресурсами міста та 
здійснення містобудівної діяльності.

Сума: $ 14 998 

Організація: Молодіжна організація “Нова генерація” 
(73027, м.Херсон, вул. Миколаївське шосе, 19-А, 
оф.411, тел.0522-41-03-00, 48-57-48)

Керівник проекту: Агаркова Оксана 
Зміст проекту: Підвищення дієвості місцевої політики 

щодо створення умов для отримання дітьми 
позашкільної освіти в м. Херсоні шляхом проведення 
аналізу діючої місцевої політики та розробка Плану 
дій щодо розвитку позашкільної освіти в м. Херсоні. 
Проведення 5 публічних обговорень та громадських 
слухань “Позашкільна освіта в м. Херсоні. Проблеми 
та перспективи розвитку”.

Сума: $ 15 000 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Громадська спілка “Буковинська 
партнерська агенція” (58000, м.Чернівці,  
вул. Нікітіна, 2, 3-й поверх,  
тел.(0372) 523745, 573034)

Керівник проекту: Зав'ялов Володимир 
Зміст проекту: Розробка аналітичного документу 

“Дослідження впливу політики євроінтегрального 
регіонального розвитку на підвищення рівня 
життя територіальних громад у Чернівецькій 
області”, підготовка рекомендацій до “Концепції 
євроінтегрального регіонального розвитку 
Чернівецької області”, підготовка рішень органів 
місцевої влади щодо рекомендацій до “Концепції 
євроінтегрального регіонального розвитку 
Чернівецької області” та, як результат, зміна 
політики євроінтегрального регіонального розвитку 
Чернівецької області у напрямку підвищення рівня 
життя територіальних громад.

Сума: $ 13 960 

Організація: Громадська органчзація “Дніпровський 
центр соціальних досліджень” (49101, 
м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 6 (готель 
“Свердловськ”), оф. 819, тел.(056) 744 98 58)

Керівник проекту: Колохіна Анна 
Зміст проекту: Підготовка “Концепції міської політики 

щодо системи управління житловим господарством” 
із рекомендаціями, які формалізовані у вигляді 
частини проекту “Програми реформування та 
розвитку ЖКГ м. Дніпропетровська на 2007-
2011 рр.”, який передбачає реформування 
обслуговування житлового фонду. 
Сума: $ 14 967 

Організація: Муніципальний центр стратегічного 
планування і маркетингових досліджень  
(27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ,  
вул. Ювілейна, 1, к. 120, м. Світловодськ, 27500,  
тел.(05236) 73- 91-7)

Керівник проекту: Лукинський Юрій 
Зміст проекту: Створення ефективного механізму 

партнерства громади, влади і бізнесу у сфері 
соціального розвитку через залучення бізнесу 
до участі у створенні та забезпеченні реалізації 
соціальних програм і благодійної діяльності.

Сума: $ 14 177 
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Мікрогранти для  
громадянської дії

Кількість проектів: 4 

Сума: $ 50 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,75 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Дніпропетровська обл. 1 - $ 9 000 $ -

Миколаївська обл. 1 - $ 13 000 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 16 000 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Разом: 4 - $ 50 000 $ -

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Фундація імені князів-благодійників 
Острозьких (33027, м. Рівне, вул. Пухова, 85, 
тел.(0362) 24-61-76)

Керівник проекту: Краплич Оксана 
Зміст проекту: Надання допомоги 7 місцевим громадам 

із 6 областей Західної України у вирішенні гострих 
проблем через надання мікрогрантів. Інформування 
не менше 20 сіл про початок проекту та умови 
конкурсу; проведення конкурсу проектів та планів 
дій; поточне адміністрування та моніторинг; видання 
2-х спецвипусків журналу.

Сума: $ 16 000 

Організація: Черкаська обласна громадська організація 
“Ресурсний центр “АНГО” (18000, Черкаська обл., 
м.Черкаси, вул. Смілянська 78, к.310,, тел.0472 -37 00 75)

Керівник проекту: Рекун Анатолій 
Зміст проекту: Підтримка діяльності регіональних 

НДО та ініціативних груп громадян в їх прагненні 
до самоорганізації, захисту своїх прав та інтересів 
у стосунках з органами місцевої влади через 
проведення конкурсу мікрогрантів на території 
Черкаської області.

Сума: $ 12 000 

Організація: Дніпропетровський Центр молодіжного 
співробітництва (49070, м.Дніпропетровськ,  
пр. Кірова, 107г, кімн. 119, тел.056-2331953)

Керівник проекту: Страшкіна Світлана 
Зміст проекту: Організація інформаційно-консультатив-

ної роботи та надання 5 мікрогрантів за підсумками 
публічного конкурсу громадським організаціям та 
ініціативним групам громадян сільських районів для 
підвищення активності та розвитку громадських ініці-
атив, участі населення в лобіюванні і вирішенні місце-
вих проблем у громадах області.

Сума: $ 9 000 

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 
Зміст проекту: Проведення конкурсу міні-грантів з про-

блеми самоорганізації громадян, що спрямовані на 
вирішення актуальних проблем будинків, мікрорайонів, 
селищ; реалізація кампанії громадської дії грантоотри-
мувачами конкурсу та моніторингу ефективності їх реа-
лізації; проведення широкої інформаційної кампанії.

Сума: $ 13 000 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Політика – реалізація  
наших інтересів

Кількість проектів: 9 

Сума: $ 76 000

Частка у загальній сумі грантів: 1,14 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Івано-Франківська обл. 1 - $ 8 200 $ -

м. Київ 2 1 $ 18 800 $ 10 300

Луганська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Львівська обл. 2 - $ 13 500 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 6 200 $ -

Чернівецька обл. 1 - $ 9 800 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 7 500 $ -

Разом: 9 1 $ 76 000 $ 10 300

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Фізкультурно-оздоровчий реабілітаційний 
клуб “Тонус” (35709, Рівенська обл., Здолбунівський 
р-н, с.Здовбиця, ву. Перша 14, тел.8-03652-20838)

Керівник проекту: Панасюк Олег 
Зміст проекту: Проведення круглого столу 

“Лобіювання інтересів громади в органах влади” з 
представниками громадських організацій, влади, 
бізнесу та ЗМІ. Проведення громадських слухань 
(участь взяли близкьо 200 осіб), підготовка проекту 
рішення міської влади про завершення будівництва 
оздоровчого центру; створення коаліції активістів 
кампанії; проведення переговорів з депутатами 
міської та районної рад; надсилання звернень до 
місцевої влади; переговори з керівниками органів 
місцевої влади та райдержадміністрації; розміщення 
у ЗМІ 6-ти матеріалів по темі; видання 500 брошур 
для поширення серед громадських організацій 
області та проведення підсумкового навчального 
семінару.

Сума: $ 6 200 

Організація: Благодійний фонд Дніпровського району  
м. Києва “Київський еколого-культурний центр” 
(02218, м.Київ, 31-48, вул. Райдужна,  
тел.044 443 52 62)

Керівник проекту: Борейко Володимир 
Зміст проекту: Підготовка і внесення на розгляд 

органів державної влади і місцевого самоврядування 
проектів підзаконних актів, їх лобіювання з метою 
заборони вільного продажу браконьєрського 
спорядження на ринках Києва і України.

Сума: $ 10 300 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Товариство “Український Народний Дім в 
Чернівцях” (58000, м.Чернівці, вул. Ломоносова, 2, 
тел.(0372) 52 80 59)

Керівник проекту: Старик Володимир 
Зміст проекту: Проведення громадського 

експертного аналізу відповідності законодавству 
обгрунтування тарифів на житлово-комунальні 
послуги та формування стратегії їх приведення 
до економічно обгрунтованого рівня в т.ч. через 
лобіювання внесення змін до існуючого рішення 
виконавчого комітету “Про затвердження розмірів 
тарифів на житлово-комунальні послуги”; 
проведення громадського обговорення механізмів 
залучення громадськості до вирішення проблем із 
формуванням тарифів.

Сума: $ 9 800 

Організація: Івано-Франківське обласне об'єднання 
громадян “Громадський форум Івано-Франківська” 
(76000, м.Івано-Франківськ, вул. Прикарпатська, 20, 
тел.034 223 22 69)

Керівник проекту: Марцінків Руслан 
Зміст проекту: Створення, публічне обговорення та 

прийняття шляхом громадського лобіювання на 
сесії міської ради програми “Покращення житлового 
фонду м. Івано-Франківська” на 2008-2012рр.

Сума: $ 8 200 

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам 
та особам із інтелектуальною недостатністю 
“Джерела” (04209, м.Київ, вул. Богатирська, 16А, 
дитяча установа 607, тел.(0(044) 412-66-26,  
411-82-13)

Керівник проекту: Кравченко Раїса 
Зміст проекту: Розробка громадськими організаціями 

інвалідів та лобіювання прийняття у м. Києві місцевої 
програми реалізації заходів проти дискримінації і 
забезпечення рівності у сфері інвалідності.

Сума: $ 8 500 

Організація: Громадська організація Клуб “Соціс” 
(82100, Львівська обл., м.Дрогобич,  
вул. Є.Коновальця, 7/6, кв. 10, тел.(03244) 5-10-05)

Керівник проекту: Николаїшин Марія 
Зміст проекту: Здійснення моніторингу рішень міської 

ради м. Дрогобича в розрізі молодіжної політики; 
залучення молоді до вироблення молодіжної політики 
міста; створення робочої групи, проведення круглих 
столів, робочих зустрічей тощо; розробка концепції 
молодіжної політики м. Дрогобича та лобіювання її 
затвердження міською радою.

Сума: $ 7 500 

Організація: ГО “Вільний вибір Луганщини” (91055, 
Луганська обл., м.Луганськ, вул. Коцюбинського, 
9/78, тел.(0642) 53 65 36)

Керівник проекту: Іванов Дмитро 
Зміст проекту: Моніторинг виконання органами 

місцевого самоврядування чинного законодавства 
і власних рішень в частині прибудинкового обліку 
наданих житлово-комунальних послуг в (м.Луганськ, 
Антрацит, Алчевськ, Краснодон, Сєвєродонецьк). 
Проведення громадських слухань та кампаніїї 
лобіювання у кожному місті проекту,спрямованої 
на прийняття рішень органами місцевого 
самоврядування у відповідності до рекомендацій 
громадських слухань.

Сума: $ 12 000 

Організація: Міська громадська організація “Центр 
соціального добробуту “Доброчин”  
(14017, м.Чернігів, а/с 435, тел.(0462) 67-71-81)

Керівник проекту: Нестеренко Сергій 
Зміст проекту: Розробка Положення “Про створення 

та діяльність ОСН в м. Чернігові”; проведення 
лобістської компанії (2 прес-конференцій, зустрічей 
з представниками влади, депутатами, проведення 
публічних дебатів; громадських слухань; подання 
проекту Положення на розгляд міської ради).

Сума: $ 7 500 

Організація: Львівська обласна громадська організація 
“Львівський центр прав людини” (79000, м. Львів, 
вул. Ярослава Мудрого ,1/4, тел. 0322-452264)

Керівник проекту: Сорочкін Олег 
Зміст проекту: Громадське лобіювання запровадження 

ефективного механізму впливу представників 
громадських організацій на вироблення та 
прийняття рішень Львівською міською радою та 
підвищення ефективності громадського контролю 
за діяльноістю міської ради та її виконавчих органів 
через запровадження Громадських колегій при 
депутатських комісіях.

Сума: $ 6 000 
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Толерантність в Криму

Кількість проектів: 1 

Сума: $ 50 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,75 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Інформаційно-дослідницький центр 
“Інтеграція та розвиток” (95006, АР Крим, 
м.Сімферополь, вул. Хацка, 13, к.1 , 95006, 
тел.(0652) 505 812)

Керівник проекту: Смірнов Олег 
Зміст проекту: Посилення участі громадськості 

Криму в діяльності, спрямованій на поліпшення 
міжетнічних відносин на півострові, створення умов 
для міжкультурного діалогу, розвитку міжкультурної 
просвіти і формування толерантної поведінки 

представників всіх етнічних груп шляхом проведення 
серії тренінгів для тренерів та студентів ВУЗів. 
Забезпечення діяльності Інформаційно-методичного 
центру міжкультурної просвіти і толерантності; 
узагальнення підсумків апробації навчального курсу 
“Культура добросусідства”, впровадження цього 
курсу в навчальний процес. Проведення міжнародної 
конференції; здійснення інформаційної кампанії.

Сума: $ 50 000 

Електронне урядування

Кількість проектів: 1 

Сума: $ 75 000

Частка у загальній сумі грантів: 1,12 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.
Керівник проекту: Архипська Олеся 
Зміст проекту: Створення і підготовка до діяльності 

Регіонального центру розвитку е-урядування в 
Автономній Республіці Крим як пілотного проекту, 
що передує створенню Українського центру  
е-урядування: інфраструктура, нормативні 

документи, вивчення досвіду застосування 
технологій е-урядування, організація та проведення 
дослідження стану е-урядування, розробка блоку 
навчально-методичного забезпечення, проведення 
пілотних семінарів, піар-акції.

Сума: $ 75 000 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Підтримка громадських ініціатив  
білоруських НУО

Кількість проектів: 3 

Сума: $ 46 760

Частка у загальній сумі грантів: 0,70 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.
Керівник проекту: Горячева Олександра 
Зміст проекту: Проведення у Вільнюсі (Литва) трьох 

навчальних сесій для 28 білоруських студентів 
магістратури European Humanities University

Сума: $ 15 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.
Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Продовження підтримки та розвитку 

у Республіці Білорусь інформаційно-аналітичного 
інтернет-видання “Наше мнение” – інформаційного 
ресурсу, який пропонує професійний та незалежний 
експертний аналіз та оцінку політичних подій, 
тенденцій та перспектив в Білорусі.

Сума: $ 14 800 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”.
Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Активізація діяльності дослідницького 

співтовариства з підготовки позитивних альтернатив 
розвитку Білорусі та посилення аналітичного 
потенціалу Білоруського інституту стратегічних 
досліджень. Проведення у м. Києві міжнародної 
конференції “До нового бачення Білорусі” та 
семінару для білоруських аналітиків для розвитку їх 
навичок у галузі політичних студій та аналізу.

Сума: $ 16 960 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Позаконкурсні та інноваційні  
проекти

Кількість проектів: 37 

Сума: $ 700 694

Частка у загальній сумі грантів: 10,50 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Донецька обл. 1 1 $ 935 $ 935

м. Київ 33 26 $ 587 759 $ 519 139

Львівська обл. 2 1 $ 12 000 $ 11 000

м. Севастополь 1 1 $ 100 000 $ 100 000

Разом: 37 29 $ 700 694 $ 631 074

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Інформаційно-
аналітичний центр “Громадський простір” (02140, 
м.Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140, тел.(044) 572-9337)

Керівник проекту: Шамрай Павло 
Зміст проекту: Подальша адаптація програмного 

забезпечення та наповнення “Електронного архіву 
громадянського суспільства” - www.e-archive.org.ua

Сума: $ 9 370 

Організація: Громадська організація “Центр економічного 
розвитку” (04116, м.Київ, вул. Старокиївська , 10, 3-й 
пов., офіс 18., тел.(044) 236-50-78)

Керівник проекту: Пасхавер Олександр 
Зміст проекту: Ідентифікація найвпливовіших бізнес-

груп, структури їх економічних інтересів та політичного 
потенціалу. Здійснення моніторингу поведінки впли-
вових бізнес-груп, дій Антикризової коаліції та уряду. 
Визначення формату взаємовідносин влади та біз-
несу, аналіз соціальної поведінки і соціальних пріори-
тетів бізнес-груп. Узагальнення світового досвіду і роз-
робка рекомендацій для України щодо впровадження 
публічних механізмів взаємовідносин влади і бізнесу.

Сума: $ 10 000 

Організація: Український філософський фонд  
(01001, м.Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 321, 
тел.(044) 279 16 70)

Керівник проекту: Пролеєв Сергій 
Зміст проекту: Здійснення моніторингу щодо 

суспільного ефекту діяльності гуманітарія в Україні 
та аналіз тенденцій у цій сфері в останні роки. 
Проведення круглих столів по тематиці моніторингу 
в провідних університетських центрах України. 
Проведення з'їзду Українського філософського 
фонду та обговорення проблем консолідації та 
самоорганізації українських інтелектуалів у сучасних 
умовах.

Сума: $ 2 100 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04070, м.Київ, а/с 20, 
тел.(044) 531 37 68)

Керівник проекту: Когут Ігор 
Зміст проекту: Дослідження, аналіз та оцінка суспільно-

політичних змін та процесів у 10 регіонах України 
за рік після виборів та проведення на цій основі 
відкритих регіональних дебатів. Оцінка політичного 
розвитку та стану політичних партій (партійні 
ініціативи та дільність місцевих рад), діяльності 
місцевої виконавчої влади, громадянського 
суспільства, стану свободи слова, бізнесу, корупції 
тощо. На підставі узагальненого звіту по регіонах 
вийшла книга “Україна: рік після виборів. Моніторинг 
регіонів”. Докладніше: http://parlament.org.ua/docs/
uploads/doc/Book.pdf

Сума: $ 43 750 

Організація: Громадська організація “Незалежний 
центр політичних досліджень” (01030, м.Київ,  
вул. Пирогова 4/26, оф. 20, тел.(044) 235-6505,  
230-9178, 599-4251)

Керівник проекту: Конончук Світлана 
Зміст проекту: Проведення всеукраїнського семінару 

для моніторингових організацій з метою оцінки 
діяльності органів представницької влади та 
партій на предмет виконання ними взятих на себе 
суспільних зобов'язань. Отриманння узагальненої 
оцінки, лідерами громадських організацій України, 
наявної ситуації у сфері дотримання партіями своїх 
передвиборчих обіцянок; вироблення документу 
“Пропозиції до Стратегії спільних дій громадянського 
суспільства для підвищення рівня відповідальності 
представницької влади”.

Сума: $ 2 000 

Організація: Громадська організація “Центр політико-
правових реформ” (01001, м.Київ, вул. Костьольна, 8, 
офіс 24, тел.(044) 270-59-75, 599-01-93)

Керівник проекту: Демкова Мар'яна 
Зміст проекту: Узагальнення результатів моніторингу 

діяльності органів державної влади у сфері втілення 
конституційних змін, проведення адміністративної 
та судової реформ у 2005-2006 рр., зокрема щодо 
відповідності дій влади принципам та зобов'язанням, 
задекларованим у програмі діяльності уряду, 
коаліційній угоді. Оприлюднення та поширення 
результатів моніторингу. Підготовка, публікація і 
поширення звіту про діяльність Центру.

Сума: $ 19 960 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Проведення кампанії визнання таким, 

що суперечить чинному законодавству рішення 
Ірпінської міської ради від 3 квітня 2007 року  
№ 416-16-V “Про призупинення повноважень 
Ірпінського міського голови” та поновлення  
М.Б. Свистович на посаді міського голови.

Сума: $ 18 050 

Організація: Благодійний фонд “Демократичні 
ініціативи” (01001, м.Київ, а/с В-271,  
тел.(044) 581 33 17)

Керівник проекту: Кучерів Ілько 
Зміст проекту: Проведення загальнонаціонального 

передвиборного опитування громадської думки 
з метою отримання оцінок характеру та перебігу 
виборчого процесу, мотивації електорального вибору, 
ролі ЗМІ у виборчому процесі. Аналіз отриманих 
даних та їх презентація для громадських організацій, 
задіяних у виборах та ЗМІ. Опитування провідних 
українських експертів - фахівців з суспільно-
політичної тематики. Поширення результатів 
опитувань серед широкого українського загалу.

Сума: $ 15 000 

Організація: Громадська організація “Український центр 
економічних і політичних досліджень ім. Олександра 
Разумкова” (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 46, 
тел.(044) 201-11-98)

Керівник проекту: Якименко Юрій 
Зміст проекту: Аналіз аналітичного забезпечення 

функціонування та процесів прийняття рішень у 
ряді ключових секторів життєдільності суспільства 
(економіка, базові напрямки зовнішньої та 
внутрішньої політики, енергосектор, національна 
безпека). Оцінка сучасного стану розвитку 
неурядових аналітичних центрів та їх регіональної 
мережі, умов діяльності, ролі у процесі формування 
державної політики, забезпеченні підзвітності влади 
суспільству, як засобу реалізації права громадян на 
участь в управлінні державними справами. Сприяння 
розвитку системи неурядових аналітичних центрів 
та підвищенню ролі в розбудові громадянського 
суспільства, вдосконаленню механізмів їх співпраці 
з органами державної влади та іншими структурами 
третього сектору.

Сума: $ 23 000 
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Організація: Громадська організація “Громадсько-
політичне об'єднання “Український форум”  
(01601, м.Київ, 52/17, вул. Б.Хмельницького,  
тел.044 581 08 29)

Керівник проекту: Сирота Наталя 
Зміст проекту: Проведення круглого столу з відомими 

політичними діячами, політологами, журналістами 
на тему “Формула розв'язання політичної кризи” для 
вироблення рекомендацій органам законодавчої, 
виконавчої та судової влади щодо дій, спрямованих 
на вирішення політичної кризи. Видання та 
поширення матеріалів круглого столу.

Сума: $ 3 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Здійснення вибіркового, поточного і 

фінального оцінювання та моніторингу діяльності 
Програми МФВ “Посилення впливу громадянського 
суспільства” співробітниками Програми та 
незалежними експертами.

Сума: $ 16 320 

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Спільнота взаємодопомоги “Оселя” (79495, 
Львівська обл., смт. Винники, вул. І.Франка 69, 
тел.(0322) 96 33 03)

Керівник проекту: Саноцька Олеся 
Зміст проекту: Організація Великоднього сніданку для 

бездомних міста Львова; проведення інформаційної 
компанії про акцію.

Сума: $ 1 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Архипська Олеся 
Зміст проекту: Організація роботи оргкомітету 

Громадянська Асамблея України з метою 
проведення всеукраїнського форуму та регіональних 
обговорень, присвячених формування вимог 
від громадянського суспільства до політиків та 
політичних партій щодо реалізації необхідних 
суспільних змін, виробленню рекомендацій 
політикам стосовно способів подолання політичної 
кризи, а також поведінки політиків під час виборчої 
кампанії та після дострокових виборів.

Сума: $ 43 000 

Організація: Громадська організація “Терещенківський 
фонд” (01133, м.Київ, вул. Щорса, 18, тел.(044) 529-22-63)

Керівник проекту: Сидоренко Віктор 
Зміст проекту: Організація професійного туру 5 україн-

ських фахівців-мистецтвознавців на 52-у Міжнарод-
ну виставку сучасного мистецтва у Венеції з метою 
підвищення їх компетенції, поширення інформації і 
знань про сучасне мистецтво України й ідентифіка-
цію його в світовому контексті через створення ака-
демічних публікацій. Проведення круглого столу “Ак-
туальні процеси міжнародної арт-сцени й українська 
ситуація” та видання низки наукових статей з питань 
сучасного мистецтва для студентів вищих мистець-
ких закладів України, педагогів, вчених.

Сума: $ 6 000 

Організація: Донецький національний університет 
(83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24, 
тел.(062) 337-19-45)

Керівник проекту: Пасько Ярослав 
Зміст проекту: Проведення міжнародного cемінару з 

метою осмислення теоретичних та морально-прак-
тичних підстав сучасної моральної кризи та можли-
вості її часткового подолання шляхом культивування 
в академічній та освітянській спільноті універсальних 
норм моралі. Видання збірника доповідей та його 
розповсюдження серед провідних освітянських та 
наукових закладів України, Польщі, США.

Сума: $ 935 

Організація: Центр сприяння вивченню геополітичних 
проблем та Євро-Атлантичного співробітництва 
Чорноморського регіону “Номос” (99055, АР Крим, 
м.Севастополь, 159, п.3, пр-т Генерала Острякова, 
тел.(0692) 44-63-68)

Керівник проекту: Гончар Михайло
Зміст проекту: Вивчення стану прозорості фінансової ді-

яльності в енергетичному секторі економіки шляхом 
моніторингу обсягів первинних енергоресурсів та до-
ходів від діяльності у сферах видобутку, транспорту-
вання та зберігання енергоресурсів. Створення ін-
формаційної карти прозорості нафтогазового комп-
лексу. Підготовка звіту “Попередня оцінка щодо ста-
ну прозорості ресурсних потоків та грошових доходів 
нафтогазового сектору України”. Проведення семіна-
ру для журналістів економічного профілю з висвітлен-
ня питань прозорості фінансової діяльності, отриман-
ня доходів та ефективного їх використання на благо 
всього суспільства. Поширення механізму моніторин-
гу серед представників громадянського суспільства з 
метою підвищення їх компетентності проводити екс-
пертну оцінку та аналізувати відповідні бюджетні пи-
тання, брати активну участь у моніторингу фінансових 
потоків та впливати на державну політику у цій сфері.

Сума: $ 100 000 
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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 
Зміст проекту: Сприяння переходу українських НУО 

на місцеву ресурсну базу шляхом покращення 
законодавчого регулювання діяльності українських 
фундацій та систематизації інформаційного обміну 
між НУО та донорами.

Сума: $ 14 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Беца Олександр 
Зміст проекту: Ініціювання та організація Міжнародним 

фондом “Відродження” двох зустрічей лідерів НУО 
України з метою узгодження координації діяльності їх 
організацій в період політичної кризи. Підготовка до 
проведення Громадської Асамблеї України.

Сума: $ 4 050 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Міщук Зоряна
Зміст проекту: Проведення зборів відомих громадських 

діячів та провідних експертів неурядового сектору 
України з приводу політичної кризи та шляхів виходу 
з неї. Підготовка Заяви лідерів громадської думки та 
її оприлюднення на спеціальній прес-конференції, 
поширення у друкованих та електронних ЗМІ.

Сума: $ 6 046 

Організація: Конгрес національних громад України 
(03049, м.Київ, вул. Курська, буд. 6, к. 39,  
тел.(044) 248 36 70, 34)

Керівник проекту: Ленчовська Ганна
Зміст проекту: Проведення дитячого табору “Джерело 

толерантності”: виховання міжнаціональної 
толерантності української молоді, протидія 
ксенофобії, формування активної громадянської 
позиції у молоді національних громад.

Сума: $ 5 000 

Організація: Благодійний фонд “Демократичні 
ініціативи” (01001, м.Київ, а/с В-271,  
тел.(044) 581 33 17)

Керівник проекту: Кучерів Ілько 
Зміст проекту: Підготовка та проведення 

загальнонаціонального незалежного опитування 
екзит-пол під час парламентських виборів в Україні 
30 вересня 2007 р. (18 тисяч інтерв”ю з виборцями 
на 300 виборчих дільницях). Розповсюдження 
інформації про громадську думку та опитування 
експертів з ключових виборчих питань стосовно 
поточного стану та майбутнього країни (ставлення 
до виборів та політичних партій/лідерів, рівень 
довіри та поширення корупції, прогрес у системних 
реформах, стан економіки, питання закордонної 
політики тощо). Проведення регулярних прес-
брифінгів і конференцій, поширення прес-релізів. 
Підготовка та друк звіту за результатами екзит-полу.

Сума: $ 54 623 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Беца Олександр 
Зміст проекту: Забезпечення менеджменту підготовки, 

трансляції та змістовного експертного наповнення 6 
телевізійних програм “По суті” на телеканалі “1+1” 
з метою сприяння усвідомленому вибору громадян 
України на дострокових парламентських виборах у 
вересні 2007р. Саме на висвітлення та раціональний 
аналіз позицій ключових політичних гравців, суб’єктів 
виборчого процесу, щодо низки важливих галузей 
суспільного життя, а не на політичну риторику та 
популістські гасла і були спрямовані шість програм, 
що вийшли в прямий ефір телеканалу у вересні 
2007р. У програмах обговорювалися питання 
економічної політики, реформи сфери охорони 
здоров'я, реформи ЖКГ, пріоритетів зовнішньої 
політики, судової реформи та незалежності 
судів, політики у сфері державного управління. 
Висвітлення шляхів вирішення конкретних проблем 
вищеназваних галузей та участь відповідних фахівців 
та кращих незалежних експертів з неурядових 
аналітичних організацій вирізняла це ток-шоу з-
поміж інших, що мали місце в ефірах телеканалів. 
Відтак, вперше в ефірі звучали не просто декларації 
політичних програм і взаємні звинувачення, а 
озвучувалися конкретні дії, шляхи реалізації політики 
та пропозиції проектів рішень для реформування 
відповідної галузі, вирішення конкретних проблем.

Сума: $ 176 800 
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Організація: Громадська організація “Інформаційно-
аналітичний центр “Громадський простір”  
(02140, м.Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140,  
тел.(044) 572-9337)

Керівник проекту: Шамрай Павло 
Зміст проекту: “Відповідальний вибір-2007” – Інтер-

нет-ресурс, що акумулював інформацію про суб’єк-
тів виборчого процесу: їхні програми, стратегії, кон-
кретні обіцянки, результати попередньої діяльності 
та поточну інформацію, незалежну експертизу полі-
тичних обіцянок та їх виконання. Зведений моніто-
ринг незалежних експертних організацій України з 
метою донесення до виборця детального, об'єктив-
ного і системного бачення ситуації в українській полі-
тиці. Він також спрямовував зацікавлених виборців 
та експертів на зміцнення традиції свідомого, аргу-
ментованого вибору громадянами своїх представни-
ків у парламенті (www.svidomo2007.org.ua).

Сума: $ 10 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Проведення комплексної оцінки проек-

тів підтриманих в межах програми “Посилення впливу 
громадянського суспільства” за 2007 рік. Визначення 
ступеня ефективності конкурсів та проектів в межах 
програми “Посилення впливу громадянського суспіль-
ства” в досягненні мети затвердженої Стратегії про-
грами за 2007 рік, підготовка рекомендацій стосовно 
можливих змін в діяльності програми на 2008 рік.

Сума: $ 9 000 

Організація: Товариство дослідників Центрально-
Східної Європи (04070, м.Київ, вул. Волоська, 8/5,  
к. 116, тел.279 06 29)

Керівник проекту: Довга Лариса 
Зміст проекту: Проведення міжнародної наукової 

конференції “Становлення нової моральної 
парадигми в українській філософській/богословській 
думці доби Реформи (к. XVI – XVII ст.).” в якій взяло 
участь 35 учасників із 7 країн.

Сума: $ 1 760 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Беца Олександр 
Зміст проекту: Підтримка участі 3-х представників зару-

біжних ЗМІ з країн ЄС у висвітленні та спостереженні 
за перебігом виборчої кампанії 2007 року як важли-
вої складової забезпечення чесних, демократичних 
виборів, свободи слова в Україні у контексті євроін-
теграції України та об’єктивного висвітлення європей-
ськими ЗМІ відкритості та прозорості виборів – 2007.

Сума: $ 2 610 

Організація: Громадська організація “Форумо Ромен 
Українатар” (01001, м.Київ,  
вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел.(044) 278-87-11)

Керівник проекту: Григоріченко Петро 
Зміст проекту: Сприяння створенню інструментів, які 

забезпечать активізацію у ромському середовищі 
сил, здатних впливати на вирішення проблем своєї 
спільноти, формування дієвих механізмів соціальної 
інтеграції ромського населення в українське 
суспільство, належних умов для формування і 
реалізації його трудового і творчого потенціалу 
шляхом розробки, лобіювання та впровадження 
“Загальнодержавної програми розвитку ромського 
народу України на 2008-2012 рр.”.

Сума: $ 14 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Когут Андрій 
Зміст проекту: Проведення Регіонального конгресу 

неурядових організацій країн Центральної та 
Східної Європи, Балтії та Південного Кавказу за 
участі 160 лідерів національних НУО. Обговорення 
питань ролі НУО у процесі розвитку та консолідації 
демократії, шляхів регіональної співпраці неурядових 
організацій. Презентація досвіду залучення НУО до 
процесу формування політики на національному 
рівні.

Сума: $ 13 330 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Проведення робочих зустрічей із 

представниками програми “Ініціатива реформування 
місцевого самоврядування та державних послуг” з 
метою зовнішньої оцінки ефективності діяльності 
програми “Посилення впливу громадянського 
суспільства” у 2007 році.

Сума: $ 990 

Організація: Громадська організація “Український центр 
економічних і політичних досліджень ім. Олександра 
Разумкова” (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 46, 
тел.(044) 201-11-98)

Керівник проекту: Шангіна Людмила 
Зміст проекту: Проведення соціологічного дослідження 

щодо рівня громадянської активності та жииттєвих 
цінностей українського середнього класу та 
можливих чинників його розвитку. Видання 
аналітичних матеріалів, результатів дослідження, 
проведення публічних акцій та розповсюдження 
отриманої інформації у ЗМІ.

Сума: $ 19 000 
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Організація: Благодійний фонд “Демократичні 
ініціативи” (01001, м.Київ, а/с В-271,  
тел.(044) 581 33 17)

Керівник проекту: Кучерів Ілько 
Зміст проекту: Проведення експертного опитування 40 

провідних експертів та журналістів щодо місця і ролі 
аналітичних центрів у житті країни, оцінки діяльності 
Фонду “Демократичні ініціативи” у розбудові 
громадянського суспільства в Україні. Зустріч 
аналітиків і журналістів з нагоди 15-ї річниці Фонду 
“Демократичні ініціативи” з метою обміну думками 
про стан демократії в Україні та шляхи оптимального 
розвитку держави.

Сума: $ 2 000 

Організація: Благодійна організація “Фонд Германа 
Макаренка” (04070, м.Київ, 35-А, кв.39,  
вул. Набережно-Хрещатицька, тел.044 425 56 33)

Керівник проекту: Макаренко Герман 
Зміст проекту: Відтворення національної культурної 

традиції та залучення громадськості до 
європейських культурних традицій. Відродження 
інституту меценатства, як важливого та дієвого 
механізму формування та розвитку демократичного 
суспільства.

Сума: $ 15 000 

Організація: Громадська організація “Незалежний 
культурологічний журнал “Ї” (79005, м.Львів,  
вул. Грушевського, 8, к.3А, тел.(0322) 74 58 90)

Керівник проекту: Возняк Тарас 
Зміст проекту: Підтримка випуску 4 чисел журналу 

загальним накладом 1000 примірників кожне 
число та його безоплатне розповсюдження 
серед громадських організацій, державних 
установ, дипломатичних місій, органів місцевого 
самоврядування, центральних і регіональних 
бібліотек.

Сума: $ 11 000 

Організація: Громадська організація “Представництво 
Київського проекту інституту Кеннана при центрі  
ім. Вудро Вілсона” (01034, м.Київ, вул. Прорізна, 16, 
к. 19, тел.044 278 68 17)

Керівник проекту: Пилинський Ярослав 
Зміст проекту: Вивчення проблем міжетнічної толерант-

ності і пошук шляхів її виховання в українському сус-
пільстві. Дослідження думки мігрантів, громадян Укра-
їни, представників державних установ і неурядових 
організацій стосовно статусу і потреб мігрантів, існую-
чих міжетнічних проблем і шляхів їх подолання, експерт-
ного аналізу міграційного законодавства і практики, 
поширення висновків серед громадських організацій 
і спеціалістів, які працюють з мігрантами. Підготовлені 
рекомендації щодо покращення управління міграцією 
у різних сферах суспільного життя, сприяння розвитку 
толерантності та запобігання виникненню антагонізму 
між мігрантами та місцевим населенням, залучення 
мережі НУО до поширення толерантності у суспільстві.

Сума: $ 13 000 

Організація: Благодійний фонд “Демократичні ініціативи” 
(01001, м.Київ, а/с В-271, тел.(044) 581 33 17)

Керівник проекту: Кучерів Ілько 
Зміст проекту: Надання експертами Фонду “Демокра-

тичні ініціативи” консультативної допомоги у підго-
товці та проведенні екзит-полу у Грузії під час достро-
кових Президентських виборів 5 січня 2008 року.

Сума: $ 5 000 

Організація: ТОВ “Інформаційно-аналітична агенція 
“Наш час” (01034, м.Київ, вул. Павлівська, 17, оф. 81, 
тел.(044) 569 10 74)

Керівник проекту: Слюсаренко Ніна 
Зміст проекту: Видання книги “Україна 1991 - 2007: нариси 

сучасної історії”, яка подає широку панораму фактів та 
подій історії України після здобуття незалежності. Голо-
вні сюжетні лінії книги – зрушення в політичній системі, 
становлення структур державної влади, побудова нації, 
проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, 
соцільній сфері, в моделях соціальної поведінки.

Сума: $ 4 000 

Організація: Громадський інформаційно-методичний 
центр “Всесвіт” (61003, м.Харків, пров. Слюсарний, 
10, кв. 2, тел.(057) 731 10 76)

Керівник проекту: Зубар Наталія
Зміст проекту: Відновлення працездатності програм-

ного забезпечення сайту “Майдан”, пошкодженого 
внаслідок потужної DDoS атаки. Забезпечення нор-
мального функціонування сайту шляхом перебудови 
програмно-технічної складової та встановлення про-
фесійної системи захисту сайту.

Сума: $ 5 000 
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ПРОГРАМА 
“РОМА УКРАЇНИ”

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
Кількість проектів: 24 

Сума: $ 146 021

Частка у загальній сумі грантів: 2,19 %

Мета програми у 2007 році: сприяння ініціативам, спрямованим на вироблення і моніторинг 
ефективної державної політики щодо ромського населення України, підвищення рівня правової 
захищеності ромів та підвищення рівня надання медичних послуг ромському населенню.

Пріоритети діяльності у 2007 році:

• Підтримка діяльності ромських правозахисних центрів для забезпечення доступу до 
правосуддя та захисту прав. 

• Покращення доступу ромського населення до медичних послуг. 

• Вдосконалення державної політики щодо ромської громади в Україні. 

Конкурси 2007 року:

Конкурс “Вдосконалення державної політики щодо ромської громади в Україні”, в рамках 
якого підтримувалися ініціативи з розробки та впровадження державних стратегій, програм, 
законів та підзаконних актів, які сприятимуть покращенню становищу ромів в Україні.

Конкурс “Покращення доступу ромського населення до медичних послуг” спрямований на 
утворення мережі ромських медичних асистентів, які б налагоджували зв’язки між ромськими 
громадами та лікувальними закладами.

Конкурс “Сприяння діяльності ромських правозахисних центрів для забезпечення доступу 
ромів до правосуддя” спрямований на підтримку діяльності ромських правозахисних центрів.

Важливі ініціативи та підтримані проекти:

•  Центр правової допомоги ромам у м. Золотоноша Черкаської області діє за підтримки 
програми з серпня 2007р. НУО “Аме Рома” надавала консультації у випадках звернень 
ромів до центру за допомогою, активно захищала права ромів у судах у позасудовому 
порядку. У регіоні, де упередженість до ромів є надзвичайно високою існує велика потреба у 
безкоштовній юридичній допомозі для ромів, адже вкрай бідне ромське населення не в змозі 
оплатити послуги адвокатів. Фактична діяльність юридичного центру у Золотоноші триває 
уже четвертий рік (попередні роки він фінансувався в рамках масштабного правозахисного 
проекту підтриманого Єврокомісією та МФВ у 2004-2006 рр.).

• У Закарпатській області (Перечинський, Виноградівський райони, сс. Холмок та Концово 
Ужгородського району та райони м. Ужгорода - Шахта та Радванка) було підтримано п’ять 
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проектів, які діють з метою впровадження в Україні системи ромських медичних посередників 
(Roma health mediators). Ці п’ять проектів утворюють мережу медичних послуг для ромського 
населення у Закарпатській області, в якій ромські поселення найбільше страждають від 
соціально небезпечних хвороб. За офіційною статистикою захворюваність на туберкульоз 
серед ромів у десять разів перевищує показник для не ромського населення.

Результати, отримані проектами інколи мотивують, а інколи примушують державні заклади охорони 
здоров’я звертати особливу увагу на потреби ромів у цій сфері. Так, на Закарпатті було прийнято 
регіональну державну програму, яка деталізує проблеми та визначає шляхи подолання проблем 
у галузі охорони здоров’я для ромів.

Діяльність за проектами уніфікована за наступною схемою: в орендованих або власних 
приміщеннях ромської організації певний час ведуть прийом лікарі з місцевих поліклінік, здійснюють 
попередній огляд, вимірюють тиск, призначають лікування, а у разі потреби дають направлення 
до спеціалізованих медичних закладів (найчастіше для взяття мокроти на туберкульоз). Керівники 
проектів при цьому також проводять профілактичну та освітню роботу у ромських громадах щодо 
дотримання правил гігієни, необхідності звертатися до лікарів у разі захворювань.

Проблематичним аспектом є забезпечення ліками місцевих закладів охорони здоров’я. Досить 
часто для надання первинної лікарської допомоги у лікарів не має навіть найпростіших засобів 
(вата, перев’язочні матеріали, антисептики, шприци). Тому частину бюджету було використано на 
закупівлю цих засобів, хоча цієї практики виконавці проектів намагалися уникати аби не ставати на 
хибний шлях створення паралельної системи охорони здоров’я для ромів, таким чином, надаючи 
можливість державній системі самоусунутися від цієї проблеми.

• У грудні 2007 р., за підтримки програми було проведено громадські слухання, організовані 
Товариством “Рома” (м. Ужгород) спільно з обласною державною адміністрацією 
Закарпатської області щодо стану ромської меншини на Закарпатті та виконання 
зобов’язань державних структур щодо покращення стану ромської меншини. Подібні 
слухання відбуваються за підтримки МФВ практично щороку. Порівняно з 2006 роком 
слухання були проведені на значно більш якісному рівні. Всі заявлені представники 
державних структур (МВС, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, соціальної 
допомоги, освіти, культури, землевикористання) виступили на слуханнях зі звітами та 
відповідали на запитання представників та лідерів ромських громад, які прибули на слухання 
майже зі всіх районів області. Усього в слуханнях взяли участь близько 50 осіб. Роми 
активно сприймали можливість висловити свої проблеми перед представниками державної 
влади та наводили приклади бездіяльності або відвертої дискримінації по відношенню до 
ромського населення з боку представників державних структур. За результатами слухань 
було прийнято резолюцію, що буде використана для підготовки нової регіональної програми 
сприяння розвитку ромської громади на Закарпатті у 2008 році.

• За напрямком “Вдосконалення державної політики щодо ромської громади в Україні” 
всеукраїнська НУО “Конгрес ромів України” за підтримки МФВ провадила активну діяльність у 
цій галузі: наприклад, 17 жовтня 2007 року керівник організації П. Григоріченко узяв участь та 
виступив доповідачем на засіданні Координаційної Ради з питань етнонаціональної політики 
при Президентові України. На обговорення було винесено проекти “Загальнодержавної 
програми розвитку ромського народу України на 2008-2012 роки”, внесення змін до Закону 
України “Про національні меншини в Україні” та “Про Концепцію державної етнонаціональної 
політики в Україні”. Проекти вищезгаданих документів було підготовлено всеукраїнською 
НУО “Конгрес ромів України” та будуть подані до відповідних урядових структур України.
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Партнерство та співпраця

З 2005р. керівники урядів 8 країн Східної, Центральної та Південної Європи (Румунії, Болгарії, 
Угорщини, Сербії, Чорногорії, Хорватії, Македонії, Чехії, Словаччини) підписали спільну заяву, яка 
оголошувала проведення у 2005-2015рр. Декади Ромського Залучення (Decade of Roma Inclusion 
http://www.romadecade.org/). Партнерами ініціативи (у тому числі фінансовими) стали Інститут 
Відкритого Суспільства, Світовий Банк, Європейська комісія, Рада Європи, Європейський Центр 
з прав Ромів, Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі та ін. Метою утворення Декади 
стало прагнення виведення державної політики щодо ромів у кожній країні на якісно новий рівень: 
держави приймають Національні плани дій щодо покращення стану ромської меншини у чотирьох 
сферах – працевлаштування, житлові умови, доступ до освіти та охорони здоров’я. Кожен рік на 
засіданні Наглядової Ради Декади заслуховуються звіти щодо виконання Національних планів 
дій. Будь-яка інша країна може приєднатися до Декади шляхом подання заявки на вступ на 
найближчому засідання Наглядової Ради Декади.

Для України приєднання до Декади могло би стати одним з важливих кроків на шляху її інтеграції 
до Європейського Союзу: ефективна діяльність Уряду у сфері покращення стану найбільш 
маргіналізованої національної меншини демонструватиме прогрес у виконанні Копенгагенського 
критерію, який відзначає “...стабільність установ, які гарантують демократію, верховенство права, 
дотримання прав людини та захист прав меншин”.

Програма “Роми України” підтримує та надалі підтримуватиме участь НУО та аналітичних центрів 
у розробці проектів документів, необхідних для подання заявки на вступ до декади, а також 
сприятиме тим зусиллям НУО, які спрямовані на громадське лобіювання приєднання України до 
Декади Ромського Залучення 2005-2015рр.

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Закарпатська обл. 10 - $ 65 794 $ -

м. Київ 10 8 $ 64 945 $ 55 945

Харківська обл. 1 - $ 3 086 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 4 696 $ -

Черкаська обл. 2 - $ 7 500 $ -

Разом: 24 8 $ 146 021 $ 55 945
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Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Ромський жіночий фонд “Чіріклі” (03127, м.Київ,  
вул. Васильківська, 53, корпус 1, кв.93,  
тел.044 257 19 29)

Керівник проекту: Лепська Ольга 
Зміст проекту: Проведення у м. Києві виставки 

Гейдельберзького документального центру, 
присвяченої голокосту ромів під час другої світової 
війни.

Сума: $ 15 000 

Організація: Громадська організація “Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, вул. Богатирська, 4, тел.(0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Йосип 
Зміст проекту: Проведення зустрічі ромських лідерів 

в Ужгороді, присвяченій обговоренню сучасного 
становища ромів на Закарпатті.

Сума: $ 1 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Дьома Сергій 
Зміст проекту: Проведення конференції Благодійного 

фонду “Ромські діти України”, з метою обговорення 
наявних проблем ромських дітей, обрання керівних 
органів фонду та прийняття статуту.

Сума: $ 7 471 

Організація: Обласний культурний центр “Аме Рома” 
(61000, м.Харків, вул. Проектна, 6, тел.057 254-53-86)

Керівник проекту: Карафетова Людмила 
Зміст проекту: Підтримка навчання ромських студентів 

(О.Бумбі, Р.Кірєєва, О.Череповська, Є.Сазонов, 
М.Горват, К.Кондур) у вищих навчальних закладах 
України протягом одного року.

Сума: $ 3 086 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Дьома Сергій 
Зміст проекту: Адміністрування стипендій для ромських 

студентів за програмою “Ромський меморіальний 
університет”.

Сума: $ 17 700 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Дьома Сергій 
Зміст проекту: Підтримка участі представників 

від України у засіданні Наглядової Ради Декади 
Ромського Залучення, м.Софія, Болгарія.

Сума: $ 3 768 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Дьома Сергій 
Зміст проекту: Підтримка участі менеджера 

Програми МФВ “Рома України” у щорічній зустрічі 
координаторів ромських програм мережі OSI, 
м.Софія, Болгарія.

Сума: $ 1 306 

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 
Зміст проекту: Підтримка навчання ромської молоді на 

курсах офіціантів та кухарів у м. Ужгороді.
Сума: $ 3 000 

Організація: Одеське обласне товариство ромської 
культури “Романі Збора” (65000, м.Одеса,  
вул. Ак. Корольова, 85/85)

Керівник проекту: Дудучава Жужуна 
Зміст проекту: Підтримка діяльності ромського 

правозахисного центру в м. Одеса та подальше 
ведення справи щодо погрому ромського поселення 
у Петрівці у 2002 році.

Сума: $ 5 000 

Організація: Община циган “Аме Рома” у Черкаській 
області (19700, Черкаська обл., м.Золотоноша,  
вул. Залізняка, 5, тел.5 41 48, 5 88 46)

Керівник проекту: Бамбула Володимир 
Зміст проекту: Підтримка діяльності ромського 

правозахисного центру у м. Золотоноша Черкаської 
області.

Сума: $ 5 000 
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Організація: Громадська організація “Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, вул. Богатирська, 4, тел.(0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Йосип 
Зміст проекту: Проведення громадських слухань щодо 

проблем ромів на Закарпатті у м. Ужгороді.
Сума: $ 5 000 

Організація: Звенигородська районна громадська 
організація “Ромаї Катуна” (20200, Черкаська обл., 
м.Звенигородка, вул. Бульварна, 3, тел.8-04740-2-
32-06)

Керівник проекту: Бурлаченко Петро 
Зміст проекту: Проведення громадських слухань 

щодо становища ромської громади у Черкаській 
області (обговорення наявного стану щодо доступу 
до освіти, системи охорони здоров'я, захисту своїх 
прав, соціальної допомоги).

Сума: $ 2 500 

Організація: Всеукраїнська спілка громадських 
організацій “Конгрес ромен України” (01001, м.Київ, 
вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел.228-8711)

Керівник проекту: Григоріченко Петро 
Зміст проекту: Підтримка громадського лобіювання 

приєднання України до десятиліття ромської 
інтеграції у 2005 - 2015 роках (розробка проекту 
“Загальнодержавної програми розвитку ромського 
народу України на 2008-2012 роки”, “Концепції 
державної етнонаціональної політики в Україні”  
та ін.).

Сума: $ 4 400 

Організація: Перечинська організація Закарпатського 
циганського культурно-просвітницького товариства 
“Романі Яг” (89200, смт.Перечин, вул. Цегельна, 20, 
тел.(245)227-14)

Керівник проекту: Тегель Андрій 
Зміст проекту: Продовження роботи медико-

консультативного центру при культурно-
просвітньому товаристві “Романі Яг” у м. Перечин та 
районі.

Сума: $ 5 000 

Організація: Закарпатське обласне молодіжне 
товариство ромів “Романі Бахт” (88000, м.Ужгород, 
32, вул. Швабська, тел.03122 39-729)

Керівник проекту: Пап Наці 
Зміст проекту: Підтримка діяльності ромського 

медичного центру у с. Холмок.
Сума: $ 2 750 

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 
Зміст проекту: Підтримка діяльності ромського 

медично-консультативного центру у 
Виноградівському районі.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Бахтало-Дром” 
(Щаслива дорога) (88000, м.Ужгород,  
вул. Волошина, 14, кв. 5, тел.03122 2-97-29)

Керівник проекту: Пап Золтан 
Зміст проекту: Підтримка діяльності ромського 

медичного центру у Закарпатській області 
(Ужгородський, Мукачівський райони).

Сума: $ 5 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Дьома Сергій 
Зміст проекту: Підтримка роботи експерта у написанні 

заявки від України до Глобального фонду боротьби 
з туберкульозом, малярією та СНІДом (ромський 
компонент).

Сума: $ 800 

Організація: Громадська організація “Форумо Ромен 
Українатар” (01001, м.Київ, вул. Мала Житомирська, 
9-Б, тел.(044) 278-87-11)

Керівник проекту: Григоріченко Петро 
Зміст проекту: Підтримка роботи інформаційно-

правового та ресурсного центру ромських 
організацій та проведення на їх базі заходів з 
лобіювання приєднання України до Декади ромів в 
Європі.

Сума: $ 5 500 

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 
Зміст проекту: Підтримка діяльності ромського 

медичного центру у м. Ужгороді.
Сума: $ 5 000 
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Організація: Херсонське міське товариство циган 
(73003, м.Херсон, вул. Горького, буд. 28,  
тел.0552 49-32-70)

Керівник проекту: Іваненко Юрій 
Зміст проекту: Підтримка видання книжки перекладів 

“Казки О. С. Пушкіна” ромською мовою накладом 
у 500 екземплярів для потреб ромських недільних 
шкіл.

Сума: $ 4 696 

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 
Зміст проекту: Створення 30-ти хвилинної пілотної 

програми на обласному державному телебаченні 
у Закарпатській області, присвяченій проблемам 
ромського населення. Навчання трьох ромів – 
виконавців проекту – на базі однієї з провідних медіа-
структур України “Інтерньюз - Україна”, розробка 
сценарію та підготовка телепередачі для обласного 
телебачення.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, вул. Богатирська, 4, тел.(0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Йосип 
Зміст проекту: Діяльність правозахисних центрів 

для ромів у 5 районах області (Ужгород, 
Свалява, Берегово, Мукачево, Перечин) з метою 
забезпечення доступу для ромського населення 
до послуг юристів, забезпечення їх прав у судах 
та позасудовому порядку, надання консультацій з 
правових питань, допомога при складанні скарг, 
заяв та ін.).

Сума: $ 23 544 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Дьома Сергій 
Зміст проекту: Забезпечення правової допомоги 

ромським мешканцям м. Рахова та Рахівського 
району шляхом оплати адвокатських послуг для 15 
ромів.

Сума: $ 4 000 
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ЄВРОПЕЙСЬКА 
ПРОГРАМА

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
Кількість проектів: 55 

Сума: $ 672 654

Частка у загальній сумі грантів: 10,08 %

Мета діяльності програми у 2007 році: підвищення якості та ефективності державної 
політики європейської та євроатлантичної інтеграції України та формування суспільного запиту 
на європеїзацію України через ініціювання, фінансову, експертну та організаційну підтримку 
громадських ініціатив задля перетворення України на справді європейську державу.

Пріоритети програми у 2007 році: 

• 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). 

• Підвищення рівня обізнаності і професійних знань з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції (розвиток 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 та підвищення спроможності громадських ініціатив, спрямованих на 
поглиблення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України (вдосконалення 
механізмів координації, обміну досвідом та інформацією між організаціями, підтримка 
кампаній адвокасі та спеціалізоване навчання представників громадських організацій). 

Конкурси 2007 року:

Конкурс “Підвищення спроможності цільових груп у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції через проведення тренінгів” (спільний конкурс з програмою “Схід-Схід: партнерство 
без кордонів”) спрямований на розвиток у представників цільових груп (депутатів різних рівнів, 
членів місцевих осередків політичних партій, працівників системи освіти, журналістів, громадських 
активістів, студентів, державних службовців тощо) вмінь і навичок у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції необхідних у їхній роботі.

Конкурс “Підвищення обізнаності громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції” (спільний конкурс з програмою “Схід-Схід: партнерство без кордонів” та з Фондом 
ім. Стефана Баторія), у рамках якого підтримані проекти, що передбачали проведення круглих 
столів, семінарів, конференцій, студентських олімпіад, інтерактивних дискусій, телевізійних 
дебатів, презентації європейських молодіжних програм, розвиток шкільних євроклубів, підготовку 
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циклів телефільмів, радіопередач і статей у друкованих ЗМІ, а також святкування Дня Європи, 
вікторин, фестивалів, мотопробігу байкерів, конкурсів на краще висвітлення теми європейської 
та євроатлантичної інтеграції у ЗМІ.

Тендер “Громадська оцінка державної інформаційної політики у сфері європейської 
та євроатлантичної інтеграції” спрямований на надання комплексної громадської оцінки 
ефективності державної інформаційної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції 
протягом 2004-2007 рр. та розробку пропозицій щодо її покращення.

Тендер “Громадська оцінка державної політики підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції” спрямований 
на надання комплексної громадської оцінки ефективності державної політики підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції та розробку пропозицій щодо її покращення.

Конкурс “Переклад українською мовою іноземної літератури з європейської інтеграції 
та посткомуністичної трансформації”, у рамках якого було підтримано видання українською 
мовою сучасної наукової літератури з європейської інтеграції та посткомуністичної трансформації 
у країнах Центрально-Східної Європи.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 

• Одним з найбільш значущих проектів, підтриманих програмою у 2007р. є проект громадського 
моніторингу виконання Плану дій Україна - ЄС, що здійснюється Українським центром 
економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова у співпраці з іншими провідними 
українськими незалежними аналітичними центрами: Інститутом економічних досліджень 
та політичних консультацій, Інститутом політики, Центром миру, конверсії та зовнішньої 
політики України, Центром політико-правових реформ. Проміжні результати громадського 
моніторингу виконання Плану дій, опубліковані у журналі “Національна безпека і оборона” 
№5/2007 (http://www.uceps.org/ua/section/National_Security_and_Defence/?cur_nomer=89), 
вказують на те, що серед сфер, за якими досягнуто найбільш відчутних результатів, можна 
відзначити верховенство права (за винятком таких аспектів, як реформа судочинства та 
подолання корупції) та співпрацю у сфері безпеки, тоді як виконання Плану дій у сфері 
економічних реформ значно відставало. У динамічному зрізі, стан виконання Плану дій 
Україна - ЄС протягом 2007 року погіршився, порівняно з 2005-2006 роками. Остаточні 
результати за підсумком виконання усього трирічного періоду реалізації Плану дій будуть 
представлені у квітні 2008. Загалом, важливим результатом цього проекту та регіональних 
проектів громадського моніторингу виконання Плану дій, що їх підтримала програма можна 
вважати той факт, що з незалежною оцінкою громадськості рахуються і беруть до уваги як 
органи державної влади в Україні, так й інституції Європейського Союзу.

• Програма підтримує ініціативи НУО зі збільшення прозорості переговорного процесу та 
посилення переговорних позицій України у переговорах з ЄС щодо укладання нової поси-
леної угоди. Підтримка надається проведенню консультацій з юридичних питань експер-
тами Української асоціації європейських студій для членів переговорної делегації України; 
проведенню тематичних круглих столів з експертами та представниками груп інтересів у 
таких сферах, як розвиток громадянського суспільства, верховенство права, права та сво-
боди людини, енергетика, візи та міграція, інтелектуальна власність, інформаційне суспіль-
ство та культура, контакти між людьми, охорона здоров’я, належне урядування.
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• Програмою було ініційовано та підтримано проекти громадської оцінки виконання Державних 
програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
(Центр Разумкова) та Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції у 2004-2007рр. 
(Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ).

• Проведення першої Школи європейської інтеграції (проект Української асоціації 
європейських студій). Мета Школи – підвищення спроможності громадянського суспільства 
впливати на процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України через поглиблення 
теоретичних знань та розвиток практичних навичок. Перша пілотна Школа європейської 
інтеграції була спрямована на підготовку 40 лідерів громадських організацій з різних 
регіонів України для здійснення ефективної інформаційно-просвітницької діяльності у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції.

• За підтримки програми створено та діє 19 Центрів європейської інформації на базі обласних 
наукових універсальних бібліотек у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, 
Івано-Франківську, Кіровограді, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Ужгороді, 
Харкові, Херсоні, Хмельницьку, Черкасах, Чернівцях, Чернігові. У 2007 році відкрився 
перший пілотний ЦЄІ на базі бібліотеки вищого навчального закладу – Севастопольського 
національного технічного університету. Кожен ЦЄІ має спеціалізовану літературу, 
комп’ютери з доступом до Інтернет, консультантів, які допомагають відвідувачам у пошуку 
інформації. 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.

• Інтернет портал проєвропейського громадянського суспільства України “Європейський 
простір” (http://eu.prostir.ua), що є спільним проектом Європейської програми Міжнародного 
фонду “Відродження” та Інформаційно-аналітичного центру “Громадський простір” став 
найпопулярнішим ресурсом з питань європейської інтеграції в Україні з середнім щоденним 
рівнем відвідувань не менше 400 осіб. Портал є інтерактивним віртуальним майданчиком для 
спілкування представників української проєвропейської громадськості і ресурсним центром 
для широкого поширення інформації з усіх аспектів європейської інтеграції України. Так, 
через потал поширювалися та збиралися підписи до Звернення громадських організацій 
щодо візової політики ЄС (http://eu.prostir.ua/appeal.html) та Заяви громадських лідерів щодо 
приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО (http://eu.prostir.ua/appeal_nato.
html). У 2007 р. Представництвом Європейської Комісії в Україні портал “Європейський 
простір” було обрано офіційним Інтернет-партнером у святкуванні Дня Європи в Україні.

• 2007 року Українська асоціація європейських студій (УАЄС), створення якої було ініційоване 
за підтримки Програми у 2006 році була офіційно зареєстрована і створила власну веб-
сторінку (www.europa.org.ua). УАЄС є академічним об’єднанням дослідників Європейського 
Союзу та викладачів європейських студій у вищих навчальних закладах України. Діяльність 
УАЄС сприятиме розвиткові 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. Сьогодні до УАЄС входять 
більш ніж 20 осередків з усієї України. У 2007 році Асоціація стала 46-м учасником Світової 
асоціації європейських студій, а до міжнародного довідника “Хто є хто у європейських 
студіях” вперше увійшли імена українських дослідників.
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• 14-17 червня 2007 р. відбувся установчий форум Мережі проєвропейських організацій 
країни (Всеукраїнська асоціація НУО, що працюють у сфері європейської інтеграції). 
Засновниками мережі стали 40 організацій із 18 регіонів України, які прийняли Статут, план 
дій, обрали керівні органи мережі і розпочали процес її формальної державної реєстрації.

• За підтримки програми Центром миру, конверсії та зовнішньої політики були розроблені 
рекомендації щодо шляхів мінімізації негативних наслідків появи Шенгенського кордону на 
захід від України, проведено огляд очікуваних змін Шенгенського права в контексті розробки 
Візового кодексу ЄС, аналіз викликів імплементації Угоди про спрощення візового режиму 
між Україною та ЄС, візового діалогу між Україною та ЄС у контексті нових договірно-
правових відносин (переговорів щодо нової посиленої угоди), ролі НУО у питаннях візової 
політики та практики, моніторинг діяльності в Україні компанії – посередника в оформленні 
віз “Visa Facilitation Services”. Крім того, програма співорганізувала Звернення громадських 
організацій щодо візової політики ЄС, яке зібрало більше 1000 підписів і було передано 
українським державним установам й офіційним представництвам держав - членів ЄС. З 
текстом Звернення та списком підписантів можна ознайомитися тут: http://eu.prostir.ua/
appeal.html.

• Серед інших цікавих ініціатив, підтриманих програмою у 2007 році варто відзначити: 

- Започаткування діалогу експертів і представників Національних фондів Інституту 
відкритого суспільства Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови й України для обміну 
досвідом щодо участі громадських організацій у реалізації та моніторингу Європейської 
політики сусідства, зокрема Планів дій, у рамках яких вищезазначені країни співпрацюють 
з ЄС. 

- Підтримку проекту Ресурсного центру розвитку громадських організацій “Гурт” і European 
Citizens in Action Service (ECAS) щодо тренінгу представників громадських організацій 
з фандрейзингу у ЄС та видання довідника з програм та фондів ЄС, відкритих для 
України. 

- Сприяння в організації Четвертої Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії 
(ініційованої Фондом Віктора Пінчука) через проведення круглих столів для обговорення 
проблем енергетичної безпеки, посилення верховенства права і проведення судової 
реформи в Україні. 

- Також спільно з Ялтинською Європейською Стратегією у Львові, Дніпропетровську та 
Донецьку були організовані презентації та широкі дебати з попереднім Президентом 
Польщі А.Кваснєвським. 

- Виготовлення телесеріалу “НАТО: свій чи чужий” (ГО “Розмай”) у форматі односерійного 
фільму, що став для громадських організацій візуальним інформаційно-просвітницьким 
матеріалом на тему євроатлантичної інтеграції. 

Варто відзначити, що у 2007 році українське громадянське суспільство зробило значні кроки до 
посилення своєї ролі у процесах європейської та євроатлантичної інтеграції. А у таких аспектах 
діяльності (спільних для держави і суспільства) як навчання та інформування щодо європейської 
та євроатлантичної інтеграції, розвиток європейських студій у навчальних закладах тощо – 
організації громадянського суспільства зробили набагато більше ніж українська держава, яка 
проголосила стратегічний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію й має відповідні 
державні програми інформування та навчання. Окрім того, громадські організації довели свою 
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спроможність бути на сторожі того, як Україна виконує свої зобов’язання щодо європейської та 
євроатлантичної інтеграції, зокрема, ті зобов’язання, що містяться у Плані дій Україна - ЄС.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Низький рівень спроможності громадських організацій України до спільних і злагоджених дій, що 
мають на меті вплив на формування порядку денного держави як у стратегічних, так й у тактичних 
питаннях, а також недостатньо високий рівень (за винятком небагатьох організацій) знань у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції, навичок поширення інформації про свою діяльність 
серед широкого загалу, загального проектного менеджменту часто заважає громадським 
ініціативам мати більший ефект та резонанс.

Іншою перешкодою діяльності програми у 2007 році став несприятливий загальнополітичний 
контекст. Ситуація політичної невизначеності та конфронтації, що панувала в країні протягом усього 
року, 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 2007 
рік було закладено загалом майже 20 млн. грн. на реалізацію Державних програм інформування 
громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вплив цих заходів на реальний 
стан громадської думки був незначний.

Партнерство та співпраця

У 2007 році програма співпрацювала з програмою “Схід-Схід: партнерство без кордонів”, Офісом 
Інституту Відкритого Суспільства у Брюсселі, Фондом ім. Стефана Баторія (Польща), Делегацією 
України на переговорах щодо укладання нового базового договору з ЄС, 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, Ялтинською Європейською Стратегією (YES) Фонду Віктора Пінчука та Фондом Open 
Ukraine.

Посилення можливостей організацій громадянського суспільства у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції, співпраця з державними інституціями над досягненням задекларованих 
на початку 2008 року пріоритетів нового уряду щодо втілення політики європейської та 
євроатлантичної інтеграції України – й надалі залишатимуться основними завданнями Європейської 
програми МФВ. Таким чином, у планах програми на 2008 рік: представлення кінцевих результатів 
громадського моніторингу Плану дій Україна – ЄС у квітні 2008 року і результатів громадської 
експертизи виконання Державних програм інформування громадськості з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції та Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції у 2004-2007рр.; 
продовження діалогу та співпраці з Делегацією України задля збільшення прозорості переговорного 
процесу та посилення переговорної позиції України у переговорах з ЄС щодо нової посиленої 
угоди; посилення діяльності щодо моніторингу та лобіювання лібералізації візової політики ЄС 
щодо України; проведення інформаційно-просвітницьких кампаній загальнонаціонального 
масштабу тощо.
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Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 2 - $ 8 843 $ -

Вінницька обл. 1 - $ 4 378 $ -

Дніпропетровська обл. 2 - $ 11 010 $ -

Донецька обл. 4 2 $ 45 360 $ 36 580

Закарпатська обл. 2 - $ 13 939 $ -

Івано-Франківська обл. 1 - $ 4 000 $ -

м. Київ 25 24 $ 396 264 $ 390 598

Київська обл. 1 1 $ 6 000 $ 6 000

Кіровоградська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Львівська обл. 4 3 $ 62 998 $ 48 609

Рівненська обл. 2 - $ 18 970 $ -

м. Севастополь 1 - $ 7 000 $ -

Сумська обл. 2 - $ 13 990 $ -

Харківська обл. 2 - $ 17 990 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 9 970 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 4 000 $ -

Чернівецька обл. 1 1 $ 14 000 $ 14 000

Чернігівська обл. 2 1 $ 29 942 $ 14 897

Разом: 55 32 $ 672 654 $ 510 684
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Вплив громадянського суспільства на політику 
європейської інтеграції

Кількість проектів: 9 

Сума: $ 180 336

Частка у загальній сумі грантів: 2,70 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

м. Київ 9 9 $ 180 336 $ 180 336

Разом: 9 9 $ 180 336 $ 180 336

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Центр 
європейських та трансатлантичних студій”  
(03124, м.Київ, б-р І. Лепсе, 8, тел.(044) 454 11 56)

Керівник проекту: Коломієць Олексій 
Зміст проекту: Підготовка та проведення міжнародної 

науково-технічної конференції “Європейський 
Союз – пріоритети інноваційного розвитку. Видання 
збірника “Програма та інструменти інноваційного 
розвитку Європейського Союзу. Українські проекції”.

Сума: $ 3 135 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Українська асоціація європейських студій”  
(03057, м.Київ, вул. Софії Петровської, 5, к. 800, 
тел.(044) 456 36 24)

Керівник проекту: Хорольський Роберт 
Зміст проекту: Надання експертами ВГО “Українська 

асоціація європейських студій” юридичних 
консультацій з питань права ЄС та міжнародного 
публічного права членам Делегації України на 
переговорах з ЄС щодо укладення нового базового 
договору під час підготовки переговорної позиції на 
5-му і 6-му раундах переговорів, під час проведення 
цих переговорів та при підведенні їх підсумків.

Сума: $ 18 817 

Організація: Громадська організація “Український центр 
економічних і політичних досліджень ім. Олександра 
Разумкова” (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 46, 
тел.(044) 201-11-98)

Керівник проекту: Чалий Валерій 
Зміст проекту: Проведення експертного аналізу 

виконання Державних програм інформування 
громадськості з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції, відповідних планів 
урядових заходів стосовно відповідності та 
повноти досягнення визначених в Державних 
програмах пріоритетів; оцінки ефективності 
бюджетного фінансування і організаційно-кадрового 
забезпечення виконання Державних програм; 
експертного і соціологічного опитувань щодо рівня 
обізнаності населення країни про ЄС та НАТО 
і ефективності виконання Державних програм. 
Підготовка за підсумками проекту практичних 
пропозицій для нових Державних програм 
інфoрмування громадськості.

Сума: $ 29 840 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Міжнародна громадська організація 
“Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ” 
(м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 59, кв.7,  
тел.390-70-12, 390-70-13)

Керівник проекту: Павлюк Святослав
Зміст проекту: Проведення у Берліні ІІІ Київського 

Діалогу “Україна в Європі”, щорічного українсько – 
німецького форуму, ініційованого німецьким Фондом 
ім. Роберта Боша та товариством “Європейський 
обмін” у співпраці з Німецьким товариством 
східноєвропейських досліджень та Фундацією ПАУСІ. 
Покриття витрат українських учасників заходу.

Сума: $ 7 500 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої 
політики України (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 
42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43)

Керівник проекту: Врадій Олексій 
Зміст проекту: Моніторинг діяльності посередницької 

фірми “Visa Facilitation Services” (VFS), проведення 
круглого столу, підготовка та публікація (українською 
та англійською мовами) аналітичної доповіді 
“Розширення та модернізація Шенгену: наслідки 
для України очима українських та закордонних 
експертів”.

Сума: $ 16 680 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Солоненко Ірина 
Зміст проекту: Проведення у Брюсселі презентації 

результатів проекту громадського моніторингу 
виконання Плану дій Україна – ЄС у 2005 – 2006 
рр., зустрічей українських експертів з експертами 
брюссельських аналітичних центрів, керівництвом 
Представництва України при ЄС, представниками 
Європейської Комісії.

Сума: $ 11 554 

Організація: Громадська організація “Український центр 
економічних і політичних досліджень ім. Олександра 
Разумкова” (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 46, 
тел.(044) 201-11-98)

Керівник проекту: Чалий Валерій 
Зміст проекту: Здійснення незалежного експертного 

аналізу імплементації Плану дій Україна-ЄС у 2007р. 
(виконання урядових Планів заходів з виконання 
Плану дій у 2007р.) відповідно до розробленої та 
апробованої методології; проведення експертного 
та загальнонаціонального опитувань; розробка 
експертних пропозицій/рекомендацій; видання 
і поширення тематичного випуску журналу 
“Національна безпека і оборона”; проведення 
заключної конференції з представленням результатів 
експертного аналізу і рекомендацій Уряду.

Сума: $ 53 780 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Солоненко Ірина 
Зміст проекту: Підтримка переговорного процесу щодо 

нової посиленої угоди між Україною та ЄС шляхом 
проведення низки круглих столів з різних аспектів 
переговорного процесу (розвиток громадянського 
суспільства; верховенство права, судочинство, 
права людини, свобода слова; енергетика; візи, 
міграція, Шенген; інтелектуальна власність; 
інформаційне суспільство та культура; контакти між 
людьми; охорона здоров’я; належне урядування) 
за участю експертів, представників груп інтересів, 
відомчих органів державної влади та представників 
Делегації України з метою посилення її переговорної 
позиції.

Сума: $ 19 350 

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ” 
(м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 59, кв.7,  
тел.390-70-12, 390-70-13)

Керівник проекту: Павлюк Святослав
Зміст проекту: Здійснення незалежної оцінки 

виконання Державної програми підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції України на 2004 - 2007рр., визначення 
рівня задоволення потреб держави у підготовці 
кадрів, оцінка потреби у таких кадрах на майбутнє, 
розроблення рекомендацій для наступного етапу 
програми (на 2008 – 2011рр.).

Сума: $ 19 680 
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Підвищення спроможності цільових груп у сфері 
європейської та євроатлантичної інтеграції через 
проведення тренінгів

Кількість проектів: 8 

Сума: $ 124 110

Частка у загальній сумі грантів: 1,86 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Донецька обл. 1 1 $ 20 980 $ 20 980

м. Київ 2 2 $ 38 305 $ 38 305

Львівська обл. 1 1 $ 14 994 $ 14 994

Рівненська обл. 1 - $ 14 970 $ -

Сумська обл. 1 - $ 9 994 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 9 970 $ -

Чернігівська обл. 1 1 $ 14 897 $ 14 897

Разом: 8 5 $ 124 110 $ 89 176

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Сіверський інститут регіональних 
досліджень (14000, м.Чернігів, Проспект миру, 43, 
ЦППК, тел.(0462) 676 052)

Керівник проекту: Семиног Людмила 
Зміст проекту: Навчання 200 виборних представників 

органів місцевого самоврядування з Донецької, 
Київської, Кіровоградської та Чернігівської областей 
з тематики євроатлантичної інтеграції шляхом 
проведення 8 дводенних тренінгів; видання та 
розповсюдження CD з матеріалами тренінгів.

Сума: $ 14 897 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр 
(83003, м.Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31,  
тел.(062) 385 98 39)

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Проведення 4-х триденних освітніх 

тренінгів з європейських стандартів публічної 
політики на місцевому рівні на прикладах 
досвіду Польщі і Литви для 100 працівників 
райдержадміністрацій, депутатів міських та районних 
рад, посадових осіб місцевого самоврядування, 
представників ЗМІ, громадських організацій, центрів 
підвищення кваліфікації держслужбовців Сумської, 
Черкаської, Полтавської областей, АР Крим та 
м.Севастополь.

Сума: $ 20 980 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Херсонська обласна молодіжна 
громадська організація “Молодіжний центр 
регіонального розвитку” (73013, м.Херсон, а/с 10, 
тел.(0552) 35 75 94)

Керівник проекту: Єлігулашвілі Максим 
Зміст проекту: Проведення 10 дводенних тренінгів 

(включають інформаційний блок з тематики 
європейської та євроатлантичної інтеграції та 
методичний блок, спрямований на удосконалення 
технологій викладання, зокрема інтерактивних) 
і створення Ресурсного центру для вчителів 
міських та сільських громад Херсонської області; 
проведення Літньої школи для тренерів з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції.

Сума: $ 9 970 

Організація: Західноукраїнська регіональна 
непідприємницька громадська організація 
“Волинський ресурсний центр” (33028, м.Рівне,  
а/с 201, тел.0362 22 31 75)

Керівник проекту: Стасюк Руслана 
Зміст проекту: Проведення 7 дводенних тренінгів – 

рольових ігор “Формування майбутнього Європи” 
(симуляція переговорів про вступ до ЄС) для 
новообраних депутатів місцевих рад, представників 
Інститутів підвищення кваліфікації керівних кадрів, 
представників Інститутів підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів Тернопільської, Волинської, 
Рівненської, Житомирської, Хмельницької обл.

Сума: $ 14 970 

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Мережа Інтернет-освіти” (40030, м.Суми, вул. Героїв 
Сталінграда, 10, Обласна наукова бібліотека, 3-й 
поверх, тел.(0542) 34 04 88)

Керівник проекту: Десятова Анна 
Зміст проекту: Проведення тренінгів для тренерів з 

рольових ігор “Формування майбутнього Європи” 
(симуляція переговорів про вступ до ЄС) та 
“Європа в кризі” (симуляція реагування ЄС на 
зовнішньополітичну кризу), проведення рольових 
ігор для викладачів вузів та студентів, а також 
працівників середньої освіти щодо досвіду діяльності 
євроклубів в Україні.

Сума: $ 9 994 

Організація: Громадська організація “Європейський 
діалог” (79019, м.Львів, а/с 2833, тел.(032) 297-18-57)

Керівник проекту: Боренько Ярина 
Зміст проекту: Проведення семиденного тренінгу 

для 24 громадських лідерів, які мають базовий 
тренерський досвід і працюють у сфері європейської 
інтеграції, з подальшим проведенням підготовленими 
тренерами з європейської освіти серії 10 
апробаційних тренінгів у регіонах; проведення 
підсумкового заходу з оцінювання ефективності 
проекту.

Сума: $ 14 994 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Українська асоціація європейських студій”  
(03057, м.Київ, вул. Софії Петровської, 5, к. 800, 
тел.(044) 456 36 24)

Керівник проекту: Штукарін Сергій 
Зміст проекту: Проведення пілотної 

загальноукраїнської Школи європейської інтеграції 
для громадських лідерів з різних регіонів України 
(інтенсивне інтерактивне навчання-тренінг з різних 
аспектів європейської та євроатлантичної інтеграції 
для 40 учасників).

Сума: $ 18 500 

Організація: Громадська організація “Ресурсний центр 
розвитку громадських організацій “Гурт”  
(01025, м.Київ, а/с 126, тел.(044) 296-10-52)

Керівник проекту: Павлова Євгенія 
Зміст проекту: У партнерстві з European Citizen in Action 

Service (ECAS) було проведено чотириденний тренінг 
“Як працювати із ЄС? Програми Європейського 
Союзу, що відкриті для українських організацій. 
Побудова партнерства та створення мереж і 
коаліцій”, видано українською мовою “Довідник щодо 
програм європейських фондів” (EU funding guide) 
і поширено його електронну та друковану версії, 
створено веб-сторінку на базі Інтернет-порталу РЦ 
“Гурт”, щомісячну електронну розсилку з теми.

Сума: $ 19 805 
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Підвищення обізнаності громадськості  
з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції через проведення інформаційно-
просвітницьких заходів

Кількість проектів: 16 

Сума: $ 156 249

Частка у загальній сумі грантів: 2,34 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 2 - $ 8 843 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 6 860 $ -

Донецька обл. 2 1 $ 20 380 $ 15 600

Закарпатська обл. 1 - $ 9 939 $ -

м. Київ 5 4 $ 43 173 $ 37 507

Львівська обл. 2 1 $ 28 009 $ 13 620

Харківська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Чернівецька обл. 1 1 $ 14 000 $ 14 000

Чернігівська обл. 1 - $ 15 045 $ -

Разом: 16 7 $ 156 249 $ 80 727

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Шульга Дмитро 
Зміст проекту: Організація візиту в Україну та 

проведення публічних дискусій Президента Польщі 
Олександра Кваснєвського з громадськістю 
Львова, Дніпропетровська та Донецька (місцева 
управлінська, академічна та громадська еліта і 
студенти) на тему відносин України і ЄС.

Сума: $ 7 348 

Організація: Донецький національний університет 
(83055, м.Донецьк, вул. Університетська, 24, 
тел.(062) 337-19-45)

Керівник проекту: Теміров Юрій 
Зміст проекту: Організація публічної дискусії 

Президента Польщі Олександра Кваснєвського з 
громадськістю Донецька на тему відносин України і 
ЄС.

Сума: $ 4 780 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Центр культури “Палац студентів ДДУ” 
(49000, м.Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 1, 
тел.(056) 744- 61-55)

Керівник проекту: Іваненко Валентин 
Зміст проекту: Організація публічної дискусії 

Президента Польщі Олександра Кваснєвського з 
громадськістю Дніпропетровська на тему відносин 
України і ЄС.

Сума: $ 6 860 

Організація: Громадська організація “Центр етно-
соціальних досліджень” (95034, АР Крим, 
м.Сімферополь, пр. Перемоги, 38, кв. 2,  
тел.0652 297-630, 54-61-51)

Керівник проекту: Муратова Ельміра 
Зміст проекту: Проведення конференції “Національні 

інтереси України: компроміс влади, бізнесу та 
громадянського суспільства” для обговорення 
політиками, науковцями, представниками ЗМІ, 
громадських організацій пропозицій “Матриці 
національних інтересів України” кримських студентів 
факультету політології Таврійського національного 
університету ім. Вернадського.

Сума: $ 3 193 

Організація: Громадська організація “Незалежний 
культурологічний журнал “Ї” (79005, м.Львів,  
вул. Грушевського, 8, к.3А, тел.(0322) 74 58 90)

Керівник проекту: Возняк Тарас 
Зміст проекту: Організація публічної дискусії 

Президента Польщі Олександра Кваснєвського з 
громадськістю Львова на тему відносин України і ЄС.

Сума: $ 5 666 

Організація: Благодійний фонд “Демократичні 
ініціативи” (01001, м.Київ, а/с В-271,  
тел.(044) 581 33 17)

Керівник проекту: Кучерів Ілько 
Зміст проекту: Забезпечення участі українських 

регіональних журналістів і співфінансування 
організаційних витрат міжнародного форуму 
“Євроатлантичне майбутнє України” у м.Києві 
(загалом близько 200 учасників - представники 
українських аналітичних центрів і громадських 
організацій, зокрема членів Громадської ліги Україна-
НАТО, високопосадовці, політики, журналісти, 
науковці, студенти, посли зарубіжних країн, 
європейські та американські політики і науковці).

Сума: $ 9 933 

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
Зміст проекту: Проведення у Чернігівській і 

Полтавській областях низки інформаційно-
просвітницьких заходів: круглих столів, телевізійних 
дебатів на базі Чернігівської та Полтавської міських 
ТРК, семінарів для працівників районних державних 
адміністрацій, конкурсу для місцевих журналістів, 
представників громадських організацій на краще 
висвітлення питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції у регіональних ЗМІ, інтерактивних дискусій 
та відкриття інформаційних європейських куточків 
у 30 районних середніх школах; проведення Днів 
Європи у Чернігові та Полтаві. Проект реалізовано у 
партнерстві з Фундацією імені Стефана Баторія.

Сума: $ 15 045 

Організація: Всеукраїнське громадське об’єднання 
“Громадська Ліга “Україна-НАТО” (02140, м.Київ,  
пр. Бажана, 30/32, тел.(044) 248 81 23)

Керівник проекту: Джердж Сергій 
Зміст проекту: Проведення чотирьох семінарів на тему 

євроатлантичної інтеграції у Житомирі, Миколаєві, 
Тернополі та Запоріжжі для державних службовців 
обласного і районного рівня, працівників культури 
та освіти районного рівня, журналістів районних 
ЗМІ, громадських лідерів і обговорення в рамках 
семінарів сюжетів документального телесеріалу 
“НАТО: СВІЙ ЧИ ЧУЖИЙ?”. Проект реалізовано у 
партнерстві з Фундацією імені Стефана Баторія.

Сума: $ 14 000 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр 
(83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 79/31, тел.(062) 385 98 39)

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Проведення двадцяти презентацій 

європейських молодіжних програм у східній і 
південній частині України (Сумська, Харківська, 
Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, 
Херсонська, Миколаївська, Одеська області та 
АР Крим). Проведення 5-ти денного тренінгу для 
двадцяти молодіжних лідерів, вчителів, спеціалістів 
управлінь у справах сім’ї та молоді. Підтримка 
функціонування постійного консультаційного 
центру європейських молодіжних проектів на 
базі Донецького молодіжного дебатного центру. 
Проект реалізовано у партнерстві з Фундацією імені 
Стефана Баторія.

Сума: $ 15 600 



Річний звіт Міжнародного фонду “Відродження” за 2007 рік68

Організація: Чернівецький міський центр культурно-
освітніх ініціатив “Метасвіт” (58000, м.Чернівці,  
вул. Головна, 279б/35, тел.(0372) 52 5 230- 53)

Керівник проекту: Стрельчук Наталія 
Зміст проекту: Проведення низки заходів на території 

Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької 
областей з метою підвищення обізнаності щодо 
європейських / євроатлантичних стандартів у сфері 
демократичного контролю за силовими структурами 
(МВС, СБУ тощо): підготовка циклу радіопередач, 
статей для регіональних ЗМІ, проведення круглих 
столів та підсумкового науково-практичного 
семінару для представників громадських рад при 
правоохоронних органах, викладачів і слухачів 
Національної академії прикордонних військ та 
Прикарпатського юридичного інституту МВС, 
керівників обласних і районних правоохоронних 
органів, регіональних органів влади, НУО, ЗМІ за 
участі іноземних експертів з Польщі, Словаччини, 
Македонії, Румунії. Проект реалізовано у партнерстві 
з Фундацією імені Стефана Баторія.

Сума: $ 14 000 

Організація: Громадська організація “Незалежний центр 
політичних дослідників і журналістів” (95000,  
АР Крим, м.Сімферополь, а/с 142?, тел.(0652) 5441 23)

Керівник проекту: Вольвач Ярина 
Зміст проекту: Підвищення обізнаності мешканців 

АР Крим щодо різних аспектів європейської 
інтеграції шляхом розміщення п'ятдесяти матеріалів 
на теми євроінтеграції у спеціальних рубриках 
“Європейський вектор / Європейський вибір” семи 
кримських газет загальним накладом 65-75 тис. 
примірників. Проект реалізовано у партнерстві з 
Фундацією імені Стефана Баторія.

Сума: $ 5 650 

Організація: Західноукраїнський медіа-центр “Нова 
журналістика” (79007, м.Львів, вул. Гребінки 5,  
офіс 1, тел.(032) 225-60-14)

Керівник проекту: Чугаєвський Микола 
Зміст проекту: Виготовлення циклу 5-ти аналітично-

просвітницьких телефільмів “НАТО: міфи та реалії” 
та їхнє розміщення на 25-ти регіональних телесту-
діях України у рейтинговий час. Видання тематич-
ного випуску журналу “Медіа-критика”, присвяченого 
євроатлантичній інтеграції України та його поширення 
серед друкованих та електронних ЗМІ в усіх областях 
України, а також на журналістських факультетах та 
відділеннях вузів. Проект реалізовано у партнерстві з 
Фундацією імені Стефана Баторія.

Сума: $ 13 620 

Організація: Харківський Громадський Фонд Місцевої 
Демократії (61003, м.Харків, пл. Рози Люксембург, 
10, поверх 7, а/с 9342, тел.(057) 731-60-44)

Керівник проекту: Анакіна Тетяна 
Зміст проекту: Проведення у Харківській області у 

2008 р. серії заходів, спрямованих на підвищення 
обізнаності громадськості, під загальною назвою 
“Євроатлантична весна 2008”: (експертне 
дослідження; дискусії; круглі столи, День Європи в 
Харкові; підсумкова конференція “Україна – ЄС – 
НАТО: чи стали ми ближче?”). Проект реалізовано у 
партнерстві з Фундацією ім.Стефана Баторія.

Сума: $ 10 000 

Організація: Центр українсько-польського 
транскордонного співробітництва (88000, м.Ужгород, 
вул. Швабська, 71, оф. 6, тел.(0312) 67 35 93)

Керівник проекту: Бабунич Галина 
Зміст проекту: Формування та налагодження діяль-

ності євроклубів, ознайомлення з кращим європей-
ським досвідом їхнього функціонування (на прикладі 
Польщі), проведення заходів навчально-інформа-
ційного характеру із застосуванням інтеграційних та 
ігрових методів, у т.ч. під час загальноміських заходів 
(Дні Європи та ін.). Проект реалізовано у партнерстві 
з Фундацією імені Стефана Баторія.

Сума: $ 9 939 

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Демократичний Альянс” (03150, м.Київ, 
вул. Горького, 95, тел.525 35 11)

Керівник проекту: Король Анатолій 
Зміст проекту: Проведення дванадцяти одноденних семі-

нарів у Вінницькій, Кіровоградській і Запорізькій обл. 
щодо євроатлантичної та європейської інтеграції для 
300 представників вузів і НУО; організація триденного 
навчального семінару у Києві для тридцяти найкращих 
учасників регіональних семінарів та поїздки в штаб-
квартиру НАТО (Брюссель) для трьох найкращих учас-
ників регіональних семінарів. Проект реалізовано у 
партнерстві з Фундацією імені Стефана Баторія.

Сума: $ 6 226 

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79014, м.Львів,  
вул. Воробкевича, 4/31)

Керівник проекту: Хауляк Ольга 
Зміст проекту: Проведення інформаційних кампаній у 

північних районах Львівської області: вікторин, фес-
тивалів, мотопробігу байкерів та розповсюдження 
інформаційних матеріалів. Проведення студентської 
олімпіади, семінару для журналістів, сприяння поши-
ренню інформації з питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції локальними мас-медіа у Львів-
ській та Волинській областях.

Сума: $ 14 389 
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Створення та підтримка діяльності регіональних 
центрів європейської інформації

Кількість проектів: 12 

Сума: $ 70 614

Частка у загальній сумі грантів: 1,06 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Вінницька обл. 1 - $ 4 378 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 4 150 $ -

Донецька обл. 1 - $ 4 000 $ -

Закарпатська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Івано-Франківська обл. 1 - $ 4 000 $ -

м. Київ 1 1 $ 19 100 $ 19 100

Кіровоградська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Рівненська обл. 1 - $ 4 000 $ -

м. Севастополь 1 - $ 7 000 $ -

Сумська обл. 1 - $ 3 996 $ -

Харківська обл. 1 - $ 7 990 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 4 000 $ -

Разом: 12 1 $ 70 614 $ 19 100

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Харківський Громадський Фонд Місцевої 
Демократії (61003, м.Харків, пл. Рози Люксембург, 
10, поверх 7, а/с 9342, тел.(057) 731-60-44)

Керівник проекту: Мірошнікова Тетяна 
Зміст проекту: Створення і забезпечення діяльності 

Центру європейської інформації на базі Харківської 
обласної універсальної наукової бібліотеки; сприяння 
створенню європейських інформаційних куточків 
в бібліотеках області; організація інформаційних 
Днів Європи та підтримка створення шкільних 
європейських клубів.

Сума: $ 7 990 

Організація: Громадська організація “Товариство 
соціально-культурного розвитку “Панонія” (88000, 
Закарпатська обл., м.Ужгород, Капушанська, 149, 
к.47, тел.(0312) 61-99-38)

Керівник проекту: Шандор Федір 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Закарпатської 
обласної універсальної наукової бібліотеки; 
проведення семінарів для депутатів місцевих рад 
у 12 райцентрах Закарпаття; організація зустрічей 
студентів із експертами з питань європейської 
інтеграції, тренінгів для молоді та конкурсу творів.

Сума: $ 4 000 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Севастопольський Національний технічний 
університет (99053, м.Севастополь, вул. Стрілецька, 
тел.(0692) 235 002)

Керівник проекту: Ржевцева Наталія 
Зміст проекту: Створення та забезпечення діяльності 

Центру європейської інформації на базі бібліотеки 
Севастопольського національного технічного 
університету; організація щомісячних інформаційно-
просвітницьких заходів у вигляді лекцій, тренінгів, 
рольових ігор, презентацій; проведення семінару 
з поширення досвіду інформування з питань 
європейської інтеграції для працівників інших 
бібліотек міста.

Сума: $ 7 000 

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Товариство інтелектуальної власності” 
(49000, м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48, 
тел.(056) 785-1829, 267-1650)

Керівник проекту: Біленогова Людмила 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Дніпропетровської 
обласної наукової бібліотеки; проведення науково-
практичної конференції, семінару, лекцій для 
викладачів вузів та шкільних вчителів, рольової 
гри для старшокласників, дискусійних засідань за 
участю студентів та представників громадських 
організацій з тематики європейської інтеграції.

Сума: $ 4 150 

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Мережа Інтернет-освіти” (40030, м.Суми, вул. Героїв 
Сталінграда, 10, Обласна наукова бібліотека, 3-й 
поверх, тел.(0542) 34 04 88)

Керівник проекту: Десятова Анна 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Сумської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К.Крупської; 
проведення конференції “Стан інформування 
населення про європейську інтеграцію України на 
Сумщині”, тренінгу для депутатів міської та обласної 
рад, рольової гри та тренінгу для журналістів; 
створення та підтримка функціонування мережі 
шкільних євроклубів у м. Суми.

Сума: $ 3 996 

Організація: Громадська організація “Вінницький 
регіональний центр інформації “Креатив”  
(21036, м.Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 50/156, 
тел.(0432) 524 58 06)

Керівник проекту: Бондар Оксана 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Вінницької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва; 
проведення методологічно-інформаційних 
семінарів у районних бібліотеках, семінарів для 
викладачів шкіл та начальників відділів культури і 
туризму районних держадміністрацій Вінницької 
області, всеукраїнської Інтернет-конференції для 
представників обласних рад; організація ряду 
заходів до Дня толерантності та Європейського дня 
мов.

Сума: $ 4 378 

Організація: Громадська організація “Центр сучасних 
освітніх технологій” (33000, м.Рівне, пр. Миру, 8, 
тел.(0362) 22 67 11)

Керівник проекту: Левченко Євген 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Рівненської 
державної обласної бібліотеки; проведення тренінгів 
для студентів та представників громадських 
організацій, семінарів для держслужбовців; 
організація фотовиставки та вікторини до Дня Італії.

Сума: $ 4 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Шульга Дмитро 
Зміст проекту: Продовження координаційної 

та моніторингової діяльності Європейської 
програми МФВ щодо роботи Консорціуму Центрів 
європейської інформації, посилення горизонтальної 
взаємодії між Центрами, більш активного обміну 
досвідом, ідеями та методиками проведення 
інформаційно-просвітницьких заходів для різних 
цільових аудиторій, регулярного підвищення 
кваліфікації персоналу, а також поповнення 
ресурсної бази (літературного фонду) Центрів.

Сума: $ 19 100 
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Організація: Хмельницька обласна асоціація “Поділля 
Перший” (29000, м.Хмельницький, вул. Свободи, 36, 
оф.601, тел.(0382) 76-34-34)

Керівник проекту: Третяк Вячеслав 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Хмельницької 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. М.Островського; проведення лекцій для 
держслужбовців, круглого столу за участю 
представників влади, освітніх закладів, НУО та 
ЗМІ, науково-практичної конференції “Досвід 
педагогів Хмельниччини по організації інформаційно-
просвітницької діяльності з питань європейської 
інтеграції в школах області”.

Сума: $ 4 000 

Організація: Донецьке обласне відділення Української 
бібліотечної асоціації (83055, м.Донецьк, вул.Артема, 
84, тел.(062) 335 01 79)

Керівник проекту: Новакова Людмила 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Донецької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К.Крупської; 
навчання вчителів і бібліотекарів з питань створення 
на Донеччині мережі євроклубів, проведення 
тематичних занять для членів клубу вивчення 
англійської мови, здійснення постановок міні-вистав 
за творами авторів з країн ЄС.

Сума: $ 4 000 

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 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Кіровоградської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Д.І.Чижевського; проведення круглих столів, 
семінарів, тренінгу для молоді, тематичних виставок.

Сума: $ 4 000 

Організація: Громадський центр “Ділові ініціативи” 
(76019, м.Івано-Франківськ, 26, вул. Дністерська, 2 
пов., тел.(0342) 77 65 45)

Керівник проекту: Васильчук Любов 
Зміст проекту: Продовження діяльності Центру 

європейської інформації на базі Івано-Франківської 
обласної універсальної бібліотеки ім. І.Франка; 
створення 5 Шкільних Євроклубів в Івано-
Франківську; проведення шкільних та міської 
олімпіад, студентської конференції, письмових 
дебатів серед молоді,круглого столу, виїзних 
інформаційних семінарів в районах області.

Сума: $ 4 000 
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Позаконкурсні та інноваційні  
проекти

Кількість проектів: 10 

Сума: $ 141 345

Частка у загальній сумі грантів: 2,12 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Європейський 
діалог” (79019, м.Львів, а/с 2833, тел.(032) 297-18-57)

Керівник проекту: Боренько Ярина 
Зміст проекту: Проведення установчого Форуму 

Мережі проєвропейських організацій із 
затвердженням базових матеріалів та обранням 
керівних органів Мережі, опрацювання Плану дій 
та налагодження горизонтального партнерства між 
організаціями-учасницями Мережі.

Сума: $ 19 995 

Організація: БО “Ялтинська Європейська стратегія” 
(01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 45/2, оф. 27, 
тел.(044) 238 22 98)

Керівник проекту: Підлуська Інна 
Зміст проекту: Залучення лідерів політики, бізнесу, 

громадськості та експертного середовища України, 
Росії, ЄС та США до обговорення на високому 
міжнародному рівні практичних кроків європейської 
інтеграції України та вироблення рекомендацій щодо 
вирішення ключових проблем інтеграції України в 
ЄС – політичної ситуації в Україні і зміни політичного 
керівництва у провідних державах ЄС, стратегії 
інтеграції, формату і наповнення нової угоди між 
Україною і ЄС, практичних аспектів зміцнення 
верховенства права в Україні, підвищення безпеки і 
прозорості у енергетичній галузі та удосконалення 
енергетичної взаємодії між Україною, ЄС та Росією.

Сума: $ 48 000 

Організація: Громадська організація “Розмай”  
(01023, м.Київ, вул. Л. Первомайського, 9а,  
тел.(044) 234-8402, 220-9122)

Керівник проекту: Мирончук Ірина 
Зміст проекту: Тиражування телевізійного 

документального серіалу “НАТО: свій чи чужий” на 
DVD та у професійному телевізійному форматі DV 
cam; виготовлення телесеріалу у форматах короткої 
версії та російськомовної версії. Розповсюдження 
цих продуктів серед громадських організацій, 
державних установ, центральних та регіональних 
телекомпаній.

Сума: $ 10 736 

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ” 
(м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 59, кв.7,  
тел.390-70-12, 390-70-13)

Керівник проекту: Павлюк Святослав
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції 

“Чорноморська Синергія” за участі 100 провідних 
експертів та урядовців з усіх країн Причорномор’я, 
Європейського Союзу та США для обговорення 
шляхів розвитку регіональної співпраці у контексті 
європейської та євроаталнтичної інтеграції, 
врегулювання конфліктів, енергетичної безпеки. 
Проект реалізовано у співпраці з Фондом ім. 
Конрада Аденауера.

Сума: $ 19 360 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Громадська організація “Інформаційно-
аналітичний центр “Громадський простір”  
(02140, м.Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140,  
тел.(044) 572-9337)

Керівник проекту: Шамрай Павло 
Зміст проекту: Розвиток порталу проєвропейського 

громадянського суспільства України “Європейський 
простір” (http://eu.prostir.ua): розробка та 
впровадження нових розділів та системи сервісів, 
які створять можливість інтерактивно спілкуватися 
та представляти відомості про свою діяльність 
учасникам консолідуючих ініціатив проєвропейських 
НУО, експертам та активній громадськості; 
започаткування англомовної версії порталу.

Сума: $ 9 750 

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої 
політики України (01034, м.Київ, вул. Володимирська, 
42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43)

Керівник проекту: Врадій Олексій 
Зміст проекту: Розвиток сайту “Євроатлантична 

Україна” (http://www.ea-ua.info): підготовка та 
розміщення аналітичних матеріалів (періодичність 7 
статей на місяць), початок повного функціонування 
англомовної версії сайту, завершення формування 
бази експертів, запуск модуля, що дозволятиме 
авторизованим користувачам публікувати свої 
коментарі та модуля інтернет-конференцій.

Сума: $ 9 800 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“К.І.С.” (04080, м.Київ-80, а/с 1, тел.(044) 462-5269)

Керівник проекту: Марченко Юрій 
Зміст проекту: Переклад і створення електронного 

варіанту книги: Europe in figures. Eurostat yearbook 
2006-07 / Європа в цифрах. Щорічник Євростат 
2006-07 (електронна версія).

Сума: $ 7 374 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавниче підприємство “Юніверс”  
(08293, Київська обл., м.Буча, вул. Тарасівська, 32, 
к.165, тел.(044) 223-9499)

Керівник проекту: Савчук Андрій 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки 

Schimmelfennig, F. and Sedelmeier, U., “The 
Europenization of Central and Eastern Europe”.

Сума: $ 6 000 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавничий дім “Києво-Могилянська академія” 
(04070, м.Київ, пл. Контрактова, 4,  
тел.(044) 425-6092)

Керівник проекту: Соловйова Віра 
Зміст проекту: Переклад і друк книги: Milada Anna 

Vachudova. Europe Undivided: Democracy, Leverage, 
and Integration after Communism.

Сума: $ 4 000 

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжний гуманітарний центр” (04070, м.Київ,  
вул. Сковороди, 2, НаУКМА, Молодіжний 
гуманітарний центр (Центр міжкультурної комунікації 
НаУКМА), тел.(044) 238 25 73)

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир 
Зміст проекту: Створення інформаційно-аналітичного 

веб-сайту “Європейський освітній портал”.
Сума: $ 6 330 





Річний звіт Міжнародного фонду “Відродження” за 2007 рік 75

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: 
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ 

КОРДОНІВ”

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: 
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”
Кількість проектів: 119 

Сума: $ 459 940

Частка у загальній сумі грантів: 6,90 %

Починаючи з 2007 року програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” стає частиною 
Європейської програми МФВ. Поглиблено роль програми Схід-Схід як платформи для посилення 
міжнародного компоненту діяльності усіх програм МФВ.

Мета діяльності програми у 2007 році: розвиток співробітництва між представниками міжнародної 
громадськості у вирішенні соціальних та соціально-економічних проблем, сприяння ініціативам, 
спрямованим на обмін ідеями, аналітикою, досвідом та знаннями, а також створення можливостей 
для представлення за кордоном кращих практик, накопичених українською громадськістю, 
просуваючи імідж України як держави демократичного типу розвитку.

Пріоритети програми у 2007 році: 

• Впровадження принципів верховенства права у суспільстві.

• Громадський моніторинг дій влади та налагодження діалогу громадськості і влади.

• Досвід громадського контролю за витратами з місцевих бюджетів.

• Аналіз можливого міжнародного досвіду у сфері громадського моніторингу процесів 
формування тарифів у комунально-житловій сфері.

• Підвищення ролі незалежних ЗМІ (роздержавлення державних та комунальних ЗМІ, 
впровадження суспільного мовлення, розвиток системи законодавства у сфері ЗМІ, 
підвищення соціальної відповідальності журналістики).

• Розвиток системи охорони здоров‘я (розвиток паліативної допомоги, захист прав пацієнтів, 
громадський моніторинг сфери охорони здоров’я).

• Впровадження інклюзивної освіти в Україні.

Конкурси 2007 року:

Конкурс “Міжнародний досвід впливу громадянського суспільства на демократичні 
перетворення” спрямований на посилення можливості громадянського суспільства України у 
вирішенні суспільно значущих питань через вивчення міжнародних практик у таких сферах, як: 
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активізація місцевої громадськості та розвиток публічної політики на місцевому рівні, розвиток 
регіональних друкованих медіа, європейська інтеграція, регіональна безпека та права меншин, 
охорона здоров’я, освіта, розвиток місцевого молодіжного підприємництва, соціальна інтеграція 
маргінальних груп населення тощо.

Третій раунд тристороннього конкурсу “Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” (у співпраці з Фондом Сороса у Молдові та Фондом Сороса у Румунії). Мета 
конкурсу – розвивати співпрацю між громадськістю України, Молдови і Румунії задля просування 
демократичних цінностей та зміцнення засад сталого розвитку регіону в контексті останньої хвилі 
розширення Європейського Союзу.

Конкурс “Підвищення спроможності цільових груп у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції через проведення тренінгів” (спільно з “Європейською програмою”) спрямований 
на розвиток у представників цільових груп (депутатів різних рівнів, членів місцевих осередків 
політичних партій різних спектрів, працівників системи освіти, журналістів, громадських активістів, 
студентів, державних службовців тощо) вмінь і навичок у сфері європейської та євроатлантичної 
інтеграції, необхідних у їхній роботі.

Конкурс “Підвищення обізнаності громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції” (спільно з “Європейською програмою” та з Фондом ім. Стефана Баторія), в рамках 
якого підтримані проекти, що передбачали проведення круглих столів, семінарів, конференцій, 
студентських олімпіад, інтерактивних дискусій, телевізійних дебатів, презентації європейських 
молодіжних програм, розвиток шкільних євроклубів, підготовку телефільмів, радіопередач і статей 
у друкованих ЗМІ.

Важливі ініціативи та підтримані проекти:

З метою реалізації стратегії програми, було здійснено ряд операційних проектів, які посприяли 
розвитку нових напрямів діяльності програм МФВ. Зокрема, спільно з Європейською програмою 
було організовано міжнародну регіональну зустріч громадських експертів у сфері європейської 
інтеграції та представників національних фондів мережі Інституту Відкритого Суспільства (ІВС) з 
Азербайджану, Грузії, Вірменії, Молдови і України. Зустріч започаткувала регіональний громадський 
діалог та співпрацю щодо реалізації Європейської політики сусідства.

Разом з програмою “Посилення впливу громадянського суспільства” проведено робочу зустріч 
українських та казахських експертів з питань громадського моніторингу в енергетичній та 
бюджетній сферах. Проект надав можливість оцінити масштаб і досвід моніторингової діяльності 
громадськості Казахстану та інших країн в енергетичній сфері, а також накреслити план сприяння 
розвитку громадського моніторингу руху прибутків та засад формування тарифів в енергетичній 
галузі в Україні.

Спільно з ГО “Лабораторія законодавчих ініціатив” програма Схід-Схід організувала дослідницький 
семінар з питань незалежного моніторингу виборів у країнах пострадянського простору, який 
дав змогу експертам з України, Росії, Вірменії і Молдови зробити порівняльний аналіз методології 
моніторингу виборчих процесів громадськістю у цих країнах та скласти план регіонального 
співробітництва з питань моніторингу виборів, аналізу впливу їхніх результатів на розвиток політик 
та взаємовідносин країн у пострадянському регіоні.
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Разом з “Європейською програмою” МФВ було підтримано створення та впровадження 
дистанційного тренінгового курсу “Європеєзнавство для органів самоврядування” (випущено 
відповідний компакт-диск та опубліковано посібник із рекомендаціями щодо реалізації публічної 
політики за принципами ЄС.

Варто відзначити, що підтримані громадські ініціативи посприяли:

• У сфері публічної політики: поширенню в регіонах України кращих європейських практик 
реалізації публічної політики на місцевому рівні, залученню громадськості до співпраці з 
владою щодо реформування соціальної сфери на місцях, моніторингу місцевих бюджетів 
та розвитку сільських територій і місцевих громад; 

• У сфері медіа: вивченню українськими журналістами європейського досвіду висвітлення 
питань євроатлантичної інтеграції, методологій проведення журналістських розслідувань 
та ефективного розвитку інтернет-журналістики, управління редакцією регіональних газет 
та методів задоволення потреб читацької аудиторії; 

• У сфері охорони здоров‘я: впровадженню в Україні системи паліативної допомоги 
та створенню національного руху “Пацієнти за безпеку пацієнтів” з використанням 
міжнародного досвіду захисту прав пацієнтів; 

• У сфері освіти: поширенню серед міжнародної громадськості кращого досвіду подолання 
корупції в галузі освіти через проведення незалежного тестування, досвіду розвитку 
студентського самоврядування, впровадження інклюзивної освіти та надання рівних умов 
для освіти дітей з особливими потребами; 

• У сфері соціальної допомоги: впровадження в Україні кращих практик надання соціально-
реабілітаційної допомоги особам, що відбувають покарання (розробка курсу соціальної 
реабілітації та професійної освіти у пенітенціарних закладах на основі досвіду Польщі), 
а також людям, що опинилися поза межами суспільства (створення Школи Кофеда за 
датською і польською моделями) тощо. 

У межах третього раунду конкурсу “Партнерство громадськості в регіоні Україна-Молдова-
Румунія” 2007 року було рекомендовано до підтримки 12 тристоронніх проектів, термін виконання 
яких припадає на 2008 рік. Між першим та другим етапами конкурсу у Бухаресті було проведено 
тристоронню конференцію громадськості, що надало можливість півфіналістам детальніше 
ознайомитися з ситуацією у регіоні в контексті розширення Європейського Союзу та обмінятися 
думками щодо підтримки реформ в Україні і Молдові з огляду на їхні євроінтеграційні перспективи. 
Тематика відібраних за цим конкурсом ініціатив торкається питань безпеки в регіоні, національної 
політики в Чорноморському регіоні та проблем міграції, європейської інтеграції та залучення до 
програм ENPI, підвищення спроможності громадянського суспільства у розвитку партнерства 
з місцевою владою, моніторингу розпорядчої діяльності місцевого самоврядування, розвитку 
сільських громад, висвітлення в медіа проблем меншин і маргіналізованих груп, а також захисту 
прав дітей. Детальнішу інформацію про тристоронні ініціативи, що виконувалися протягом останніх 
двох років дивіться на веб-сторінці МФВ (http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/eui/ee/about/?doc:
int=2828). 

Серед тристоронніх проектів, що були підтримані 2006 року і виконувалися у 2007 році, варто 
відмітити такі: 
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• “Тристороння співпраця аналітичних центрів заради європейської та євроатлантичної 
інтеграції”. У результаті виконання проекту було створено міжнародну мережу спрямовану 
на підтримку демократії, безпеки, ринкових реформ, верховенства права та захисту прав 
людини у регіоні Чорного моря. З висновками та рекомендаціями робочої групи можна 
ознайомитися на веб-сторінці http://www.ieac.org.ua/pics/content/6/1184149474_ans.pdf). 

• “Обмін досвідом соціальних інновацій з впровадження паліативної допомоги у 
Молдові, Румунії та Україні”, в межах якого розроблено Положення про хоспіс (надання 
медико-соціальних послуг невиліковно хворим), Положення та кваліфікаційні вимоги до 
персоналу хоспісу та проведено семінари для працівників хоспісної служби з питань 
стандартів надання паліативної допомоги. Розроблені документи подано на затвердження 
до Міністерства охорони здоров‘я. 

Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні:

Впродовж 2007 року в Україні було реалізовано більше 40 проектів, половина з яких мала 
всеукраїнський статус. Серед них: 

• “Партнерство, обмін досвідом та сприяння у створенні національного руху “Пацієнти 
за безпеку пацієнтів”. За час реалізації проекту було започатковано громадський рух 
“Пацієнти за права пацієнтів”, покликаний привернути увагу урядовців, медичних працівників 
і громадськості до низької якості медобслуговування в Україні, що призводить до великої 
кількості медичних помилок та, подекуди, каліцтва пацієнтів. Зроблено перший крок до 
розробки Концепції безпеки пацієнтів та обговорення проекту Концепції громадськістю, 
урядовцями та медпрацівниками. Концепція має стати базою для удосконалення 
національного законодавства у сфері охорони здоров’я. 

• “Демократизація ЗМІ у Східній Україні: методологія журналістських розслідувань, 
Інтернет-журналістика”. Учасники проекту (студенти і молоді журналісти Донеччини) 
мали змогу ознайомитися з досвідом чеських колег щодо про теорії та практики 
журналістських розслідувань. У місцевих Інтернет виданнях було опубліковано кращі роботи 
у жанрі журналістського розслідування. Видано посібник з методології журналістського 
розслідування. 

• “Чотиристороння співпраця задля подолання суперечностей та ризику відчуження: 
діалог та співпраця”, в межах якого міжнародна група дослідників із України, Румунії, 
Молдови і Угорщини підготувала ґрунтовний аналітичний огляд “Міжетнічні відносини, права 
меншин та проблеми безпеки: чотиристоронній погляд (Україна-Молдова-Румунія-Угорщина)” 
та низку рекомендацій щодо розвитку національного законодавства, яке стосується прав 
національних меншин, оптимізації мовної та освітньої політики, впровадження культури 
добросусідства тощо. 

• “Створення школи соціальної реабілітації для незахищених верств населення”, 
основним досягненням якого стало відкриття на базі датського і польського досвіду 
осередку Школи Кофеда – місця, де бездомні люди зможуть одержати консультації з 
соціальних питань та санітарно-гігієнічну допомогу. У Школі соціально виключені особи 
проходитимуть реінтеграційні тренінги, заняття з арт-терапії та залучатимуться до програм 
самодопомоги, що дозволяють особі заново інтегруватися до суспільства. 
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• “Крок за кроком - до європейської моделі підтримки дітей з особливими потребами 
та їх родин в Україні”, в межах якого адаптовано польський досвід та створено і поширено 
навчально-методичний фільм про систему керованого навчання та методику надання 
основних рухових навичок дітям з ДЦП. 

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

2007 року близько 400 українських фахівців та молодих активістів взяли участь у виконанні 60 
міжнародних проектів. Проекти, що виконувалися за кордоном, можна розділити на дві частини: 
презентації вітчизняного досвіду українськими експертами та ознайомчі стажувальні візити для 
українських цільових аудиторій.

Передусім варто відзначити інтерес міжнародної громадськості до українського досвіду та 
аналітики у таких галузях, як розвиток громадянського суспільства, право, моніторинг виборів, 
моніторинг Плану дій Україна - ЄС, енергетична безпека, моніторинг стану нафтопроводів та 
захист довкілля, захист прав та соціальна допомога ЛЖВ та споживачам ін’єкційних наркотиків.

Українських фахівців цікавив досвід впровадження реформ у європейських країнах, зокрема 
з питань підвищення стандартів загальноосвітніх шкіл (у Фонді підтримки місцевої демократії, 
Польща), підвищення стандартів соціальної політики та якості життя (в Асоціації EDUCON, Чеська 
Республіка), фіскальної децентралізації (розпочато проект з Центром Економічного та соціального 
аналізу, Словаччина), впровадження гендерно чуйних практик у діяльність органів місцевого 
самоврядування (у Центрі просування рівності, Литва) тощо.

Також корисними були семінари, що знайомили українських учасників з кращими практиками 
впровадження системи електронного голосування (досвід Естонії), залучення громадськості до 
євроінтеграційного процесу (досвід Чеської Республіки), розвитку підприємництва на місцевому 
рівні (досвід Польщі), розвитку регіональної преси (досвід Латвії і Литви) та слугували поштовхом 
до реалізації нових ідей в Україні. Учасники семінару “Кращі практики партнерства в контексті 
розвитку політики захисту прав споживачів” набули досвіду у сфері захисту прав споживачів, 
у якій наше суспільство значно відстає від європейських країн, що давно розвивають політику 
обізнаного споживача, починаючи зі шкільної програми.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

На жаль, неодноразово програма “Схід-Схід” зіштовхується з проблемою байдужості/небажання 
посадовців дослухатися до пропозицій громадськості, що гальмує адаптацію кращого іноземного 
досвіду до українських умов та впровадження напрацювань міжнародних проектів. Як відповідь 
на цей виклик, програма активно залучає їх до виконання проектів та створює умови для 
безпосереднього спілкування українських посадовців з іноземними колегами, громадськістю, 
журналістами під час семінарів в Україні та ознайомчих візитів за кордон.

Партнерство та співпраця

Співфінансування проектів цього року іншими донорами склало 27%. Кошти на виконання спіль-
них ініціатив надавали: програми RE:FINE, National Endowment for Democracy, Міжнародна орга-
нізація з міграції, МЗС Чеської Республіки, Фонд підтримки демократії (USAID), ОБСЄ в Азербай-
джані, Школа Кофеда в Копенгагені (Данія), а також Міська держадміністрація м.Луганська.
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Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 6 - $ 24 526 $ -

Вінницька обл. 2 - $ 8 725 $ -

Донецька обл. 8 1 $ 52 345 $ 5 476

Закарпатська обл. 1 - $ 3 533 $ -

Івано-Франківська обл. 5 - $ 17 257 $ -

м. Київ 60 28 $ 227 262 $ 174 977

Київська обл. 3 2 $ 19 702 $ 9 702

Луганська обл. 5 - $ 23 580 $ -

Львівська обл. 12 3 $ 54 906 $ 19 610

Одеська обл. 6 - $ 9 167 $ -

Полтавська обл. 1 1 $ 4 357 $ 4 357

Сумська обл. 2 - $ 1 214 $ -

Тернопільська обл. 1 - $ 3 079 $ -

Харківська обл. 4 - $ 9 777 $ -

Чернівецька обл. 2 - $ 300 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 210 $ -

Разом: 119 35 $ 459 940 $ 214 122
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Міжнародні проекти,  
що виконувалися в Україні

Кількість проектів: 41 

Сума: $ 330 500

Частка у загальній сумі грантів: 4,95 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 3 - $ 19 753 $ -

Донецька обл. 4 - $ 34 468 $ -

Закарпатська обл. 1 - $ 3 533 $ -

Івано-Франківська обл. 1 - $ 11 208 $ -

м. Київ 19 16 $ 163 963 $ 143 013

Київська обл. 2 1 $ 18 850 $ 8 850

Луганська обл. 2 - $ 14 985 $ -

Львівська обл. 6 2 $ 50 001 $ 19 210

Одеська обл. 1 - $ 7 160 $ -

Тернопільська обл. 1 - $ 3 079 $ -

Харківська обл. 1 - $ 3 500 $ -

Разом: 41 19 $ 330 500 $ 171 073

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Група 
стратегічних та безпекових студій” (03150, м.Київ, 
вул. Антоновича, 156/17, тел.(044) 491 38 30)

Керівник проекту: Герасимчук Сергій 
Зміст проекту: Проведення 17-18 лютого 2007р. 

(м.Київ) заключної конференції в межах 
чотиристороннього проекту “Співпраця НУО 
України, Молдови, Румунії і Угорщини задля 
подолання суперечностей та відчуження у сферах 
розвитку національних меншин, прав людини 
та безпеки”. Визначення шляхів поглиблення 
довіри між громадянами регіону Україна-Молдова-

Румунія-Угорщина; розвиток міжкультурного 
діалогу, вирішення проблем міжетнічних стосунків 
та безпеки у регіоні. Дослідження проблеми 
законодавчого забезпечення прав національних 
менших як одного з найважливіших чинників 
національної і регіональної безпеки. Презентація 
рекомендацій щодо забезпечення прав національних 
меншин, міжетнічної толерантності, розвитку 
мультикультуралізму у регіоні та усунення підстав 
для дискримінації національних меншин.

Сума: $ 9 940 

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”
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Організація: Громадська організація “Центр економічної 
освіти” (79019, м.Львів, пр. Чорновола, 4, а/с 1596, 
тел.(032) 297 12 06)

Керівник проекту: Шимків Ігор 
Зміст проекту: Проведення 20-23 березня 2007р. 

(м.Мостиська і м.Жовква Львівської обл.) 
практичного семінару в межах україно-молдово-
румунського проекту “Позитивний досвід розвитку 
громад - для активних сільських громад”. Поширення 
позитивного досвіду розвитку сільських громад, 
методів визначення громадами своїх потреб та 
шляхів втілення власного бачення розвитку свого 
села; підвищення громадської активності в сільській 
місцевості через обмін успішними організаторськими 
практиками, зокрема практиками діяльності 
інституцій місцевого розвитку і надання соціальних 
послуг на селі, між громадськими організаціями, які 
працюють з сільською громадськістю.

Сума: $ 7 424 

Організація: Регіональне Агентство транскордонного 
співробітництва “Єврорегіон “Нижній Дунай” (68800, 
Одеська обл., м.Рені, вул. Дунайська, 88, тел.(0484) 
400 78)

Керівник проекту: Бабаян Ігор 
Зміст проекту: Проведення 20-24 лютого 2007р. (м. 

Рені Одеської обл.) семінару-тренінгу в межах 
тристоронньої ініціативи “Залучення громадських 
організацій до процесу демократизації”. Поширення 
найбільш креативних та ефективних механізмів 
спонукання співпраці між громадськістю та 
місцевими органами влади. Надання представникам 
громадськості Одеської області практичних навичок 
посилення активності громади, розробки та 
впровадження стратегії громадського залучення, 
а не лише ініціації окремих проектів. Підвищення 
умінь представників НУО у проведенні місцевих 
адвокаційних кампаній та організації й управлінні 
громадськими коаліціями.

Сума: $ 7 160 

Організація: Молодіжний громадський центр “Еталон” 
(76000, м.Івано-Франківськ, вул. Павлика, 10,  
кімн. 17-19, тел.(0342) 50 25 25)

Керівник проекту: Аронець Леся 
Зміст проекту: Проведення 5-10 березня 2007р. (мм. 

Косів Івано-Франківської обл., Кіцмань Чернівецької 
обл.) двох практичних семінарів з питань розвитку 
молодіжного підприємництва у регіонах за участю 
польських тренерів. Проведення у липні 2007р. 
заключного круглого столу за участю польських та 
молдовських учасників проекту в Івано-Франківську. 
Адаптація в Україні та Молдові польського досвіду 
роботи Клубів кар'єри для сільської молоді 
задля поширення знань і навичок орієнтування в 
обласному/районному ринках праці, започаткування 
власної справи, створення додаткових робочих 
місць, заохочення місцевих жителів до виконання 
міжрегіональних соціально-економічних проектів 
тощо.

Сума: $ 11 208 

Організація: Громадська організація “Асоціація 
медичних працівників” (01133, м.Київ, вул. 
Л.Первомайського, 9а, оф. 5, тел.(044) 235-65-87)

Керівник проекту: Якименко Олена 
Зміст проекту: Проведення 22-23 лютого 2007р. 

(м. Київ) підсумкової конференції та практичного 
семінару для працівників сфери паліативної 
допомоги в межах 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 
Стандарти 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: $ 9 840 
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Шульга Дмитро 
Зміст проекту: Проведення 19-20 березня 2007р.  

(м. Київ) робочої зустрічі представників національних 
фондів мережі Інституту Відкритого Суспільства 
та громадських експертів у сфері європейської 
інтеграції з Азербайжану, Грузії, Вірменії, Молдови 
і України за участю аналітиків із Польщі та Бельгії 
з метою започаткування громадського діалогу 
для обміну досвідом між східними сусідами ЄС у 
впровадженні Європейської політики сусідства. 
Ініціювання діалогу і співпраці між представниками 
громадськості країн-східних сусідів ЄС для 
ефективного впровадження Європейської політики 
сусідства та виконання Планів дій; обмін думками між 
представниками ІВС та громадськими експертами 
щодо зовнішньої політики ЄС та визначення спільних 
інтересів щодо впровадження ЄПС; окреслення 
ролі фондів ІВС у сприянні взаємодії Європейської 
комісії, урядів та громадськості з питань ЄПС 
у національному та регіональному контекстах; 
визначення ролі громадськості у моніторингу та 
виконанні нової ініціативи ЄС - ENPI (Європейська 
ініціатива сусідства і партнерства).

Сума: $ 16 112 

Організація: Громадська організація “Київська школа 
рівних можливостей” (02002, м.Київ, а/с 268, 
тел.(044) 592 88 18)

Керівник проекту: Конченкова Ірина 
Зміст проекту: Проведення 16-18 квітня 2007р.  

(м. Львів) міжнародного семінару-тренінгу з питань 
організації молодіжних форум-театрів як однієї 
з форм соціальної роботи з молоддю, зокрема 
дітьми вулиць. Поширення серед молодіжних 
НУО України, Булорусі, Росії та Польщі новітніх 
технологій створення і діяльності молодіжних форум-
театрів задля подолання байдужості суспільства 
та зневажливого ставлення до проблемних 
верств населення, навчання молоді моделювати і 
вибудовувати успішні відносини між різними членами 
суспільства. Апробація нової методики соціальної 
роботи з молоддю (особливо проблемної категорії) 
для корекції поведінки через форум-театри та 
інтерактивні кампанії.

Сума: $ 8 506 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть  
з ВІЛ/СНІД” (04071, м.Київ, вул. Межигірська, 24б, 
тел.(044) 425-69-92)

Керівник проекту: Леончук Наталія 
Зміст проекту: Проведення у червні 2007р. (мм. Київ, 

Одеса) стажувального візиту групи Казахських 
представників медичного та НУО сектору до України. 
Поширення українського досвіду формування 
прихильного ставлення суспільства і влади до АРВ-
лікування (антиретровірусної терапії для хворих 
на СНІД) і методів співпраці державних інституцій 
та громадських організацій у сфері захисту прав 
людей, що живуть з ВІЛ/СНІД.

Сума: $ 6 629 

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01042, м.Київ, вул. Філатова, 1/22, кв. 106,  
тел.(044) 521-24-71)

Керівник проекту: Торопова Анна 
Зміст проекту: Проведення 23-24 березня 2007р. 

(м. Київ) міжнародного семінару “Інтерпретація 
результатів зовнішнього оцінювання для публічної 
дискусії і формування освітньої політики” за участю 
експертів з 16 країн ЦСЄ та Центральної Азії. 
Узагальнення досвіду ефективного використання 
результатів зовнішнього оцінювання задля 
формування освітньої політики; аналіз стану 
систем оцінювання в країнах-учасницях; ініціювання 
публічної дискусії щодо політики зовнішнього 
оцінювання в постсоціалістичних країнах.

Сума: $ 14 450 

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Асса” (61002, м.Харків, вул. Мироносицька,10, 
тел.(057) 719 10 50)

Керівник проекту: Улановська Ганна 
Зміст проекту: Проведення 24-28 квітня 2007р. (м. Хар-

ків) практичного семінару для вчителів та представни-
ків громадських організацій із сіл та районних центрів 
Хаківської та Запорізької областей в межах про-
екту “Громадські досягнення: досвід Польщі - Укра-
їні”. Поширення в Україні практики міжнародної про-
грами “Громадські досягнення” (Public Achievements), 
суть якої полягає в заохоченні шкільної молоді до кон-
структивної громадської діяльності; у піднятті інтересу 
до навколишніх подій і бажання посильно впливати на 
позитивні зміни у своїй громаді; у засвоєнні молоддю 
навичок аналізу і вирішення суспільних проблем; у 
зміні стереотипів тощо.

Сума: $ 3 500 



Річний звіт Міжнародного фонду “Відродження” за 2007 рік 85

Організація: Закарпатська професійна асоціація жінок-
освітян “Перспектива” (88000, м.Ужгород,  
вул. Гагаріна, 49, тел.(0312) 61 23 78)

Керівник проекту: Попадюк Катерина 
Зміст проекту: Проведення 14-16 квітня 2007р.  

(м. Ужгород) практичного семінару для вчителів та 
представників громадських організацій із сіл та район-
них центрів Закарпаття в межах проекту “Громад-
ські досягнення: досвід Польщі - Україні”. Поширення 
практики міжнародної програми “Громадські досяг-
нення” (Public Achievements), суть якої полягає у зао-
хоченні шкільної молоді до конструктивної громадської 
діяльності; у піднятті інтересу до навколишніх подій і 
бажання посильно впливати на позитивні зміни у своїй 
громаді; у засвоєнні молоддю навичок аналізу і вирі-
шення суспільних проблем; у зміні стереотипів тощо.

Сума: $ 3 533 

Організація: Тернопільська міська громадська 
організація “Центр виховних ініціатив” (46023, 
м.Тернопіль, 11, вул. Федьковича, тел.035 225 24 02).

Керівник проекту: Наконечна Неоніла 
Зміст проекту: Проведення 10-12 травня 2007р. (м. Терно-

піль) практичного семінару для вчителів та пред-
ставників громадських організацій із сіл та районних 
центрів Тернопільщини в межах проекту “Громад-
ські досягнення: досвід Польщі - Україні”. Поширення 
практики міжнародної програми “Громадські досяг-
нення” (Public Achievements), суть якої полягає у зао-
хоченні шкільної молоді до конструктивної громадської 
діяльності; у піднятті інтересу до навколишніх подій і 
бажання посильно впливати на позитивні зміни у своїй 
громаді; у засвоєнні молоддю навичок аналізу і вирі-
шення суспільних проблем; у зміні стереотипів тощо.

Сума: $ 3 079 

Організація: Громадська організація “Рада вчителів” 
(98400, АР Крим, м.Бахчисарай,  
вул. Островського, 43, тел.(06554) 47 1 11)

Керівник проекту: Сейтвелієва Діляра
Зміст проекту: Проведення 2-5 травня 2007р. (м. Бахчи-

сарай) практичного семінару для вчителів та представ-
ників громадських організацій із сіл та районних цен-
трів АР Крим в межах проекту “Громадські досягнення: 
досвід Польщі - Україні”. Поширення в Україні практики 
міжнародної програми “Громадські досягнення” (Pub-
lic Achievements), суть якої полягає у заохоченні шкіль-
ної молоді до конструктивної громадської діяльності; 
у піднятті інтересу до навколишніх подій і бажання 
посильно впливати на позитивні зміни у своїй громаді; 
у засвоєнні молоддю навичок аналізу і вирішення сус-
пільних проблем; у зміні стереотипів тощо.

Сума: $ 4 888 

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Центр Інформаційного Консалтингу” (79058, 
м.Львів, пр. Чорновола, 57/703, тел.(032) 242 13 76)

Керівник проекту: Бригілевич Володимир 
Зміст проекту: Проведення 14-18 травня 2007р.  

(м. Львів) семінару-тренінгу за участю польських екс-
пертів для консультантів з Миколаєва, Полтави та Чер-
нігова, які впроваджуватимуть пілотний дистанційний 
тренінговий курс у даних областях. Розробка та впро-
вадження дистанційного тренінгового курсу “Євро-
пеєзнавство для органів самоврядування” на основі 
польського досвіду з поглибленим вивченням функ-
ціонування органів самоврядування в країнах-членах 
ЄС, органів управління в ЄС, історії ЄС, соціальних та 
економічних досягнень країн після вступу до ЄС, мето-
дів вирівнювання шансів слабших регіонів, принципів 
використання Європейських фондів тощо.

Сума: $ 7 210 

Організація: Центр політичних та інформаційних 
технологій “Демократія і розвиток” (01601, м.Київ, 
вул. Пирогова, 9, НПУ ім. Драгоманова, кім. 242, 
тел.234 65 57)

Керівник проекту: Лавриненко Володимир 
Зміст проекту: Проведення 25 травня 2007р. (м. Київ) 

круглого столу “Співпраця урядових та неурядових 
організацій у підготовці нової угоди між Україною та 
ЄС”. Поширення між громадськими організаціями 
України, Польщі та Німеччини інформації про 
проект нової рамкової угоди між Україною та ЄС, 
обговорення рекомендацій до угоди та підготовка 
пропозиціїй для включення в проект Угоди з точки 
зору ефективної реалізації Східної політики ЄС.

Сума: $ 5 955 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр 
(83003, м.Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31,  
тел.(062) 385 98 39)

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Проведення 15-17 травня 2007р. (м. Сімеїз 

АР Крим) практичного семінару та ток-шоу з питань 
запровадження європейських стандартів на місцевому 
рівні у сфері публічної політики за участю експертів з 
Польщі та Литви. Підвищення обізнаності державних 
службовців АР Крим з питань європейської інтеграції 
(законодавства ЄС, інститутів, політики, й процедур) 
у сфері публічної політики; посилення мотивації дер-
жавних службовців та представників місцевих орга-
нів влади до використання у своїй роботі принципів та 
процедур, прийнятих в країнах ЄС, посилення здат-
ності представників НУО і ЗМІ Криму впливати на міс-
цеві та регіональні органи влади відповідно до євро-
пейських стандартів і досвіду.

Сума: $ 10 000 
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Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Проведення 22-29 квітня 2007р. 

стажування для представників азербайджанських 
друкованих ЗМІ в українських регіональних газетах 
“Кременчуцький телеграфЪ” (м. Кременчук), 
“Кафа” (м. Феодосія), “Мелитопольские ведомости” 
(м. Мелитополь) та підсумкової зустрічі у Києві. 
Передача кращого досвіду українських регіональних 
газет азербайджанським партнерам, зокрема у 
сфері менеджменту, фінансової стійкості, реклами, 
маркетингу, журналістської етики, стосунків 
журналістів і редакторів тощо.

Сума: $ 5 945 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”  
(01133, м.Київ, вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, 
тел.(044) 235-6587)

Керівник проекту: Сердюк Віктор 
Зміст проекту: Проведення 1-3 червня 2007р. (м. Київ) 

практичного семінару для переможців громадського 
конкурсу “Пацієнти-лідери” та конференції з питань 
безпеки пацієнтів в межах проекту “Партнерство, 
обмін досвідом та сприяння в створенні 
національного руху “Пацієнти за безпеку пацієнтів” 
(партнер проекту - Фонд за безпеку пацієнтів, м. 
Лодзь, Польща). Залучення широкої громадськості 
до активного впровадження ідеї безпеки пацієнтів 
на законодавчому та практичному рівнях шляхом 
формування мережі пацієнтів-лідерів; ініціювання 
проведення досліджень з питань причин і частоти 
медичних помилок; напрацювання аргументів за 
впровадження концепції безпеки пацієнтів для 
лобіювання її перед відповідними державними 
органами.

Сума: $ 9 995 

Організація: Донецька обласна організація “Донецький 
прес-клуб” (83017, м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4, 
оф. 908 Б, тел.(062) 345 17 95)

Керівник проекту: Черниченко Ірина 
Зміст проекту: Проведення у червні та жовтні 2007р. 

(м. Донецьк) двох практичних семінарів за участю 
чеських експертів в межах проекту “Демократизація 
ЗМІ у Східній Україні: методологія журналістських 
розслідувань, Інтернет-журналістика” (партнер 
проекту - НУО People in Need, м. Прага, Чеська 
Республіка). Поширення європейських стандартів 
і принципів професійної журналістики серед 
студентів журналістського факультету Донецького 
університету, а також молодих практикуючих 
журналістів з Донецька та Харкова, ознайомлення 
учасників проекту з методологію і інструментами 
журналістських розслідувань та професійними 
засадами подачі інформації в електронних ЗМІ.

Сума: $ 7 598 

Організація: Громадська організація “Міжнародний 
центр навчання і досліджень” (03057, м.Київ,  
вул. Ежена Потьє, 20, тел.(044) 489-04-19)

Керівник проекту: Омельяненко Володимир 
Зміст проекту: Проведення 25-27 травня 2007р.  

(м. Вінниця) практичного семінару за участю екс-
пертів у сфері друкованих ЗМІ з Угорщини, Румунії 
та Польщі. Поширення серед регіональних видав-
ців України кращого досвіду з питань впровадження 
європейських стандартів у діяльність незалежних 
друкованих видань в умовах відкритості до інвестицій 
іноземного капіталу. Освоєння сучасних передових 
принципів бізнесу та входження на регіональні ринки 
інозмених інвесторів з одночасним збереженням міс-
цевої специфіки видань, національної самоідентич-
ності та права формування власної кадрової полі-
тики і вітчизняних стандартів якості журналістики.

Сума: $ 9 068 

Організація: Громадська організація “Асоціація 
медичних працівників” (01133, м.Київ,  
вул. Л.Первомайського, 9а, оф. 5, тел.(044) 235-65-87)

Керівник проекту: Вольф Олександр 
Зміст проекту: Проведення 28-30 травня 2007р. 

практичної конференції та круглих столів у Києві 
та Черкасах у межах проекту “Транскордонне 
співробітництво в сфері запровадження паліативної 
допомоги у Центральній та Східній Європі”. 
Аналіз стандартів паліативної допомоги в Польщі, 
поширення інформації та кращого досвіду з питань 
впровадження системи паліативної допомоги згідно 
європейських стандартів.

Сума: $ 9 775 
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Організація: Громадська асоціація підтримки осіб з 
аутизмом “Сонячне коло” (03148, м.Київ, вул. Якуба 
Колоса, 4-Г, кв.91, тел.(044) 274 10 83)

Керівник проекту: Хворова Ганна 
Зміст проекту: Проведення 15-16 червня 2007р. (м. 

Київ) заключної конференції за участю фахівців із 
Польщі, Росії та України з проблем інтеграції осіб 
з аутизмом у суспільство. 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: $ 5 775 

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04070, м.Київ, а/с 20, 
тел.(044) 531 37 68)

Керівник проекту: Когут Ігор 
Зміст проекту: Проведення 18-20 червня 2007р.  

(м. Львів) методологічного семінару “Регіональний 
моніторинг на пострадянському просторі” для 
учасників національних проектів громадського 
моніторингу за участю експертів з Росії, Молдови 
та Вірменії. Проект є спільним міжнародним 
компонентом двох національних програм, які 
виконуються Московським Центром Карнегі у Росії 
та Лабораторією законодавчих ініціатив в Україні. 
Ідентифікація та пояснення важливих напрямів 
розвитку регіональних політичних процесів та 
розвитку громадянських суспільств у країнах 
пострадянського простору у Східній Європі. 
Обмін кращими практиками і методиками у сфері 
громадського моніторингу задля удосконалення 
методології моніторингу, планування спільних 
регіональних ініціатив з порівняльного моніторингу та 
аналізу регіональних процесів.

Сума: $ 9 930 

Організація: Регіональна громадська організація 
“Агентство регіонального розвитку “Донбас”  
(83014, м.Донецьк, вул. Лівобережна, 62а,  
тел.(062) 335 70 57, 345 74 19)

Керівник проекту: Левченко Катерина 
Зміст проекту: Проведення 3-8 серпня 2007р.  

(с. Мангуш Донецької обл.) семінару з питань 
розвитку індустріальних та пост-індустріальних 
регіонів, впровадження місцевих соціальних проектів 
та розвитку самоорганізації територіальних громад. 
Поширення досвіду розв‘язання місцевих проблем 
громади Донбасу, адаптуючи успішні практики 
польської Сілезії; створення умов для активізації і 
самоорганізації мешканців промислових регіонів, 
підвищення ініціативності та проактивності людей у 
звершенні позитивних змін у своїй малій батьківщині.

Сума: $ 7 570 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-
Атлантичного співробітництва” (01034, м.Київ,  
вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43)

Керівник проекту: Сушко Олександр 
Зміст проекту: Проведення 9 липня 2007р. (м. Київ) пре-

зентації Аналітичної доповіді міжнародної групи екс-
пертів в межах проекту “Тристороння співпраця 
аналітичних центрів задля європейської та євроат-
лантичної інтеграції в регіоні Україна-Молдова-Руму-
нія”. Дослідження регіональних політичних передумов 
європейської і євроатлантичної інтеграції Молдови і 
України та роль у цих процесах Румунії, як члена ЄС 
нової хвилі. Формування основи для співробітництва 
трьох країн у сфері євро- та євроатлантичної інтегра-
ції в рамках підготовки і здійснення реформ для вирі-
шення придністровського конфлікту.

Сума: $ 2 790 

Організація: Громадська організація “Агентство 
регіонального розвитку Луганської області”  
(91000, м.Луганськ, 1-й Мікрорайон, б.1, кв. 214-215, 
тел.(0642) 42-05-50)

Керівник проекту: Козак В'ячеслав 
Зміст проекту: Проведення 20-22 вересня 2007р. 

(м. Луганськ) інформаційно-практичного семінару 
“Принципи розвитку соціальної політики України 
згідно зі стандартами ЄС: досвід Чехії” для представ-
ників органів виконавчої влади, місцевого самовряду-
вання та громадських організацій зі східних областей 
України. Популяризація в регіонах України кращого 
досвіду країн нових членів ЄС, зокрема Чеської Рес-
публіки, з питань впровадження реформ у сфері 
соціальної політики та підвищення якості життя.

Сума: $ 7 605 
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Організація: Львівська міська громадська організація 
“Центр духовної і психологічної підтримки та 
взаємодопомоги на засадах християнської моралі 
“Дорога” (79021, м.Львів, вул. Кульпарківська, 160, 
тел.(032) 292 23 95)

Керівник проекту: Брожина Юрій 
Зміст проекту: Проведення в межах проекту “Співпраця 

польських та українських пенітенціарних служб та 
громадських організацій з питань реабілітації та 
ресоціалізації ув'язнених” круглого столу за участю 
керівників пенітенціарної сфери та представників 
громадських організацій Польщі і України (10 
серпня 2007 р., м. Київ) та чотирьох семінарів-
тренінгів з питань терапії узалежнень ув'язнених 
для працівників тюрем та громадських організацій, 
які працюють безпосередньо з наркозалежними 
ув'язненими (серпень-вересень 2007 р., мм. 
Київ, Чернігів, Львів і Біла Церква). Поширення в 
Україні кращого польського досвіду реабілітації та 
ресоціалізації ув'язнених.

Сума: $ 12 000 

Організація: Білоцерківське міське товариство дітей-
інвалідів та їх батьків “Аюрведа” (09108, Київська 
обл., м.Біла Церква, вул. Східна, 34,  
тел.(263) 96 3 89)

Керівник проекту: Крижанівський Володимир 
Зміст проекту: Проведення 19-24 серпня 2007р. 

(м. Біла Церква) практичного семінару “Крок за 
кроком - до європейської моделі підтримки дітей 
з особливими потребами та їх родин в Україні” 
для українських і молдовських спеціалістів 
реабілітаційних центрів за участю польських 
фахівців. Проект є продовженням польсько-
української ініціативи з питань впровадження у 
роботу спеціалізованих закладів сучасної системи 
реабілітаційних заходів для забезпечення рівних 
можливостей дітям з особливими потребами. 
Поширення в Україні і Молдові апробованого та 
адаптованого досвіду Польщі в системі керованого 
навчання дітей з особливими потребами; організація 
комплексної допомоги дітям з особливими 
потребами та їх батькам, починаючи з раннього 
віку, через впровадження системи реабілітації у 
відділеннях “Матері і дитини”.

Сума: $ 10 000 

Організація: Регіональна громадська організація 
“Агентство регіонального розвитку “Донбас”  
(83014, м.Донецьк, вул. Лівобережна, 62а,  
тел.(062) 335 70 57, 345 74 19)

Керівник проекту: Левченко Катерина 
Зміст проекту: Проведення 16-19 вересня 2007р. 

(м. Донецьк) тематичного семінару і круглого 
столу в межах проекту “Трансформація місцевого 
самоврядування - обмін досвідом Чехії і України” 
за участю представників Донецької, Луганської, 
Запорізької, Дніпропетровської та Харківської 
областей. Аналіз та адаптація чеського досвіду 
трансформації місцевого самоврядування і 
залучення громадськості до процесів лобіювання 
інтересів муніципалітетів. Обмін ідеями щодо 
вирішення сьогоденних проблем трансформації та 
розвитку суспільства, зокрема на місцевому рівні.

Сума: $ 9 300 

Організація: Громадська організація “Асоціація 
підтримки розвитку місцевого самоврядування” 
(91493, м.Луганськ, Ювілейне, вул. Цементна, 3, 
тел.(0642) 34-60-61, 34-60-56)

Керівник проекту: Некрасова Наталія 
Зміст проекту: Проведення 15-17 жовтня 2007р.  

(м. Луганськ) семінару та тренінгу з питань 
оптимізації співпраці місцевих НУО з органами 
місцевого самоврядування з позицій європейської 
практики налагодження діалогу між громадськістю 
та владою. Впровадження ефективних моделей 
співпраці неурядового сектору та органів місцевого 
самоврядування на місцевому рівні, поширення 
європейського досвіду залучення громадськості до 
процесу прийняття рішень, підвищення прозорості 
дій місцевої влади та вільного доступу до інформації 
у відповідності до європейських норм. Партнери 
проекту - ГО Європейський діалог (Львів) і 
Європейський центр сталого розвитку (Вроцлав, 
Польща).

Сума: $ 7 380 
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Організація: Міжнародний комітет по захисту прав 
платників податків у країнах Центральної і Східної 
Європи та Центральної Азії (01001, м.Київ, 24/11-в, 
вул. Михайлівська, тел.044 228 17 92)

Керівник проекту: Апасова Лариса 
Зміст проекту: Проведення 11-12 жовтня 2007р. (м. 

Мелітополь) практичного семінару, в тому числі 
Інтернет-конференції для представників НУО, 
лідерів місцевих громад та районних депутатів 
з питань контролю за використанням коштів з 
місцевих бюджетів. Обмін досвідом моніторингу 
бюджетних витрат з представниками казахської 
громадськості, аналіз моделі громадського контролю 
за використанням коштів з місцевих бюджетів на 
прикладі проектів, реалізованих громадськими 
організаціями в Казахстані. Партнери проекту - ГО 
“Формування податкової культури” (Казахстан), 
Асоціація платників податків Запорізької області 
та Регіональний Фонд підтримки розвитку 
підприємництва (м. Донецьк).

Сума: $ 8 850 

Організація: Громадська організація “Рада вчителів” 
(98400, АР Крим, м.Бахчисарай, вул. Островського, 
43, тел.(06554) 47 1 11)

Керівник проекту: Сейтвелієва 
Зміст проекту: Проведення 13-20 жовтня 2007р. (АР 

Крим) ознайомчого візиту та зустрічей з активістами 
громад національних меншин АР Крим для лідерів 
громад національних меншин із Грузії, зокрема 
месхетинських турок та представників місцевих 
грузинських медіа. Ознайомлення грузинських 
учасників із досвідом інтеграції кримських татар 
після репатріації та вирішення проблем етнічних 
громад (самоорганізація, права етнічних громад 
і національних меншин, участь у політичному 
житті, вплив на прийняття рішень на місцевому 
та загальнодержавному рівнях, етнічна освіта, 
відносини у полікультурному середовищі тощо). 
Партнер проекту - Молодий республіканський 
інститут (Грузія).

Сума: $ 6 545 

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Комітет підтримки студентського самоврядування” 
(79059, м.Львів, вул. Щурата, 9/16,  
тел.(097) 443 42 33)

Керівник проекту: Яцків Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 14-15 грудня 2007р.  

(м. Львів) практичного семінару “Міжнародний 
досвід участі студентського самоврядування та його 
структур у формуванні та реалізації молодіжної 
політики на рівні адміністративно-територіальних 
одиниць та держави”, що складався з двох 
сесій: 1) за участю журналістів та представників 
органів влади, які відповідають за формування 
і впровадження молодіжної політики; 2) для 
представників студентського самоврядування і 
молодіжних НУО. Здійснення аналізу польського 
і німецького досвіду та правових положень 
Польщі і Німеччини щодо участі студентських 
самоврядувань та їхніх структур у формуванні та 
реалізації молодіжної політики у регіонах та на 
державному рівні; поширення кращих, інноваційних 
практик конструктивної співпраці студентського 
самоврядування з органами влади; подолання 
стереотипного ставлення до студентського 
самоврядування як до командно-централізованого 
утворення.

Сума: $ 7 261 

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Спільнота взаємодопомоги “Оселя” (79495, 
Львівська обл., смт.Винники, вул. І.Франка 69, 
тел.(0322) 96 33 03)

Керівник проекту: Саноцька Олеся 
Зміст проекту: Проведення 29-31 жовтня 2007р. 

(м.Львів) триденної практичної конференції з питань 
суспільної інтеграції для соціальних працівників, 
представників громадських організацій та органів 
влади, що опікуються соціальною сферою. 
Адаптація і впровадження в Україні польського 
методу допомоги незахищеним верствам населення 
“допомога до самодопомоги”; створення передумов 
для започаткування у Львівській області школи 
соціальної реабілітації для бездомних та тривало 
безробітних за зразком Школи Кофеда. Партнери 
проекту: Фундація Барка (Польща), Школа Кофеда 
(мм. Познань і Копенгаген)

Сума: $ 11 426 
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 8-9 жовтня 2007р.  

(м. Київ) робочої зустрічі експертів, представників 
громадських організацій та менеджерів фондів 
Сороса Казахстану і України з питань моніторингу в 
енергетичній та бюджетній сферах. Обмін досвідом 
громадського моніторингу в енергетичній та 
бюджетній сферах; визначення ролі НУО, зокрема 
аналітичних центрів, у реалізації національних 
стратегій в частині вдосконалення системи 
відслідковування руху енергетичних ресурсів та 
доходів, пов'язаних з ними; напрацювання ідеї 
міжрегіонального співробітництва громадськості 
з питань моніторингу в енергетичній та бюджетній 
сферах; обговорення шляхів можливого сприяння 
націонаольних фондів Сороса громадським 
моніторинговим ініціативам на регіональному рівні. 
Партнер проекту - Фонд Сороса в Казахстані.

Сума: $ 6 730 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 4-5 жовтня 2007р. (мм. Київ 

і Чернігів) дослідницького семінару “Незалежний 
моніторинг виборів на пострадянському просторі: 
Україна, Росія та інші країни регіону в порівняльному 
аспекті”. Обмін досвідом та методикою проведення 
моніторингу під час виборів у країнах-учасницях 
проекту, аналіз сучасних тенденції у виборчих 
процесах та потенційних шляхів вирішення 
проблем виборців, удосконалення методологічного 
інструментарію для підвищення ефективності 
моніторингу виборів, особливо в регіонах. 
Обговорення стратегічних планів співпраці 
громадських організацій, залучених до моніторингу 
виборів на пострадянському просторі. Партнери 
проекту: Московський центр Карнегі та ГО 
“Лабораторія законодавчих ініціатив” (м.Київ).

Сума: $ 11 430 

Організація: Інформаційно-дослідницький центр 
“Інтеграція та розвиток” (95006, АР Крим, 
м.Сімферополь, вул. Хацка, 13, к.1, 95006,  
тел.(0652) 505 812)

Керівник проекту: Араджионі Маргарита 
Зміст проекту: Проведення 17-19 жовтня 2007р.  

(м. Сімферополь) міжнародної конференції за 
участю громадських організацій та представників 
органів управління освітою з поліетнічних регіонів 
України, країн Східної Європи, Балтії та Грузії. 
Проект здійснювався в межах комплексної програми 
запобігання локальним міжетнічним конфліктам 
через спільну просвітницьку діяльність громадськості 
і влади у поліетнічних громадах. В рамках проекту 
поширювався досвід взаємодії громадських 
організацій та влади поліетнічних регіонів 
України і сусідніх країн Східної Європи, Балтії та 
кавказького регіону щодо впровадження в освітню 
сферу інновацій з питань етнічної і конфесійної 
толерантності та оволодіння навичками раннього 
попередження конфліктних ситуацій.

Сума: $ 8 320 

Організація: Благодійний фонд Дніпровського району  
м. Києва “Київський еколого-культурний центр” 
(02218, м.Київ, 31-48, вул. Райдужна,  
тел.044 443 52 62)

Керівник проекту: Борейко Володимир 
Зміст проекту: Проведення 5-7 листопада 2007р.  

(м. Київ) просвітницького семінару для представників 
громадських організацій Росії, Білорусі, Молдови, 
Азербайджану і Вірменії з метою поширення 
досвіду організаторів з розробки і лобіювання 
Закону України “Про захист тварин від жорстокого 
поводження” та підвищення гуманізації суспільств 
країн-учасниць проекту.

Сума: $ 8 133 
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Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Проведення консультаційних візитів 

литовських експертів у сфері друкованих медіа до 
українських регіональних газет в межах проекту 
“Сприяння демократичним цінностям та свободі 
преси шляхом удосконалення задоволення потреб 
читачів та управліня редакцією серед українських 
регіональних газет” (листопад 2007р., мм. Феодосія, 
Кременчук, Миколаїв). Підвищення обізнаності 
працівників регіональних друкованих ЗМІ з таких 
питань, як: аналіз потреб читацької аудиторії і 
формування редакційної політики, управління 
редакцією, розвиток веб-ресурсів на додаток до 
друкованої версії, впровадження європейських 
стандартів у роботу українських регіональних 
друкованих ЗМІ. Партнер проекту - Литовська спілка 
журналістів.

Сума: $ 4 525 

Організація: Львівська громадська організація “Центр 
досліджень місцевого самоврядування”  
(79000, м.Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), 
тел.032 297 19 32)

Керівник проекту: Бригілевич Володимир 
Зміст проекту: Проведення 29 січня 2008р.  

(м. Львів) практичного семінару з питань співпраці 
громадськості і влади у сфері формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги. Аналіз законодавчих 
актів України і Польщі та досвід польських міст (на 
прикладі Кракова) у питаннях формування тарифів 
у житлово-комунальній сфері; вивчення механізмів 
громадського моніторингу обгрунтованості 
структури тарифів та досвід впливу громадськості на 
процес формування тарифів на місцевому рівні.

Сума: $ 4 680 

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Проведення 13-15 грудня 2007р. 

(м. Київ) круглого столу, що стане підсумком 
стажувань журналістів з України, Грузії і Молдови 
у Латвії в межах проекту “Досвід латвійських 
журналістів друкованих видань з висвітлення 
питань євроатлантичної інтергації”. Проведення 
порівняльного аналізу поглядів журналістів Грузії, 
Молдови, України і Латвії стовно питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції; поширення кращих 
європейські практик висвітлення цих тем у ЗМІ; 
сприяння впровадженню політики неупередженого 
інформування громадськості про питання 
європейської та євроатлантичної інтеграції. У 
програмі круглого столу: висвітлення проблем 
професіоналізму і ролі журналістів у висвітленні 
питань євро- та євроатлантичної інтеграції; аналіз 
факторів, що формують ставлення громадян до 
процесів європейської та євроатлантичної інтеграції 
та побоювання людей стосовно ЄС і НАТО.

Сума: $ 8 435 
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Участь громадян України у проектах, підтриманих 
програмою “Схід-Схід” за кордоном

Кількість проектів: 78 

Сума: $ 129 440

Частка у загальній сумі грантів: 1,94 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 3 - $ 4 773 $ -

Вінницька обл. 2 - $ 8 725 $ -

Донецька обл. 4 1 $ 17 877 $ 5 476

Івано-Франківська обл. 4 - $ 6 049 $ -

м. Київ 41 12 $ 63 299 $ 31 964

Київська обл. 1 1 $ 852 $ 852

Луганська обл. 3 - $ 8 595 $ -

Львівська обл. 6 1 $ 4 905 $ 400

Одеська обл. 5 - $ 2 007 $ -

Полтавська обл. 1 1 $ 4 357 $ 4 357

Сумська обл. 2 - $ 1 214 $ -

Харківська обл. 3 - $ 6 277 $ -

Чернівецька обл. 2 - $ 300 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 210 $ -

Разом: 78 16 $ 129 440 $ 43 049

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Жіночі 
перспективи” (04210, м.Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 
43, к.122, тел.(044) 253-84-18)

Керівник проекту: Саприкіна Марина 
Зміст проекту: Участь п'ятьох експерток з питань 

моніторингу гендерної рівності із Києва, Миколаєва 
та Харкова у практичному семінарі в межах проекту 
“Розвиток потенціалу громадських організацій 
країн Східної Європи щодо моніторингу стандартів 
гендерної рівності в процесі євроінтеграції” (м. 
Варшава, Польща, 1-3 лютого 2007р.). Поширення 

ефективних інструментів і методів моніторингу, 
адвокації та лобіювання стандартів гендерної 
рівності, що відмічені в дерективах та політиках ЄС, 
серед зацікавлених громадських організацій України, 
Білорусі, Молдови та Грузії. Організатор прооекту - 
Karat Coalition (Польща).

Сума: $ 2 050 

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”
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Організація: Громадська організація “Група 
стратегічних та безпекових студій” (03150, м.Київ, 
вул. Антоновича, 156/17, тел.(044) 491 38 30)

Керівник проекту: Басараб Олеся 
Зміст проекту: Участь п'яти 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 семінарах з 
питань формування політик у сферах національних 
меншин, прав людини та безпеки в регіоні (м. Клюж-
Напока, Румунія, 3-5 листопада та м. Кишинів, 
Молдова, 8-10 грудня 2007р.) Визначення шляхів 
поглиблення довіри між громадянами регіону 
Україна-Молдова-Румунія-Угорщина; окреслення 
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. Партнер пректу - Pro Democracy 
Association (Румунія).

Сума: $ 2 158 

Організація: Громадська організація “Ініціатива”  
(21050, м.Вінниця, вул. Чкалова, 19, а/с 8180, 
тел.(04332) 4-45-52)

Керівник проекту: Ніколайчук Святослав 
Зміст проекту: Участь 15 представників молодіжних 

громадських організацій Вінницької області, 
мультиплікаторів досвіду міжкультурної та міжвікової 
інтеграції, у семінарі-майстерні з питань соціальної 
культури та активізації громад в межах українсько-
польського проекту “Криниця на межі” (м. Ольштин, 
Польща, 13-20 лютого 2007р.). Розробка та 
адаптація механізмів впровадження інтегративних 
технологій для роботи з українською місцевою 
молоддю на досвіді Польщі, зокрема для подолання 
маргіналізації сільської молоді та молодіжних груп 
національних меншин. Організатор проекту - Tratwa 
Assosiation (Польща)

Сума: $ 4 485 

Організація: Київське відділення соціологічної асоціації 
України (01023, м.Київ, вул. Леоніда Первомайського, 
9а, оф. 63, тел.(044) 202-31-47)

Керівник проекту: Балакірєва Ольга 
Зміст проекту: Участь директорки Київського відділення 

соціологічної асоціації України у міжнародному 
семінарі “Громадяни та громадянське суспільство 
в об'єднаній Європі” та робочій зустрічі учасників 
проекту-дослідження “Європейські цінності”  
(м. Сібіу, Румунія, 15-18 лютого 2007р.). Залучення 
вчених-соціологів з країн ЦСЄ до виконання 
спільних досліджень щодо впливу розширення ЄС 
на суспільні цінності та розвиток громадянського 
суспільства. Представлення інформаційно-
аналітичних повідомлень про сукупність цінностей 
громадянського суспільства кожної з країн-учасниць 
та напрацювання уніфікованого інструментарію для 
вимірювання суспільних цінностей країн Європи. 
Підготовка спільних ініціатив з порівняльного 
аналізу та поширення європейських цінностей, 
що базуються на кращих практиках залучення 
громадськості та впровадження демократичних 
цінностей. Організатор проекту Research Institute of 
Quality of life (Румунія).

Сума: $ 870 

Організація: Товариство “Відродження Криму” 
(98405, АР Крим, м.Бахчисарай, вул. Річна, 125-А, 
тел.(06554) 43-4-00)

Керівник проекту: Османов Лютфі
Зміст проекту: Стажування шести представників 

громадських організацій та органів місцевої влади 
Кіровського району АР Крим, які працюють у сфері 
допомоги соціально маргіналізованим громадянам у 
Центрі лідерів та вихователів ім. П.Аруппе  
(мм. Гдиня і Гданськ, Польща, 29 січня - 7 лютого 
2007р.). Поширення польського досвіду соціальної 
допомоги вразливим верствам населення 
і привентивних заходів, що здійснюються 
у партнерській співпраці місцевої влади та 
громадськості. Організатор проекту Center of 
Leadership and Education (Польща).

Сума: $ 1 229 
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Організація: Громадська організація “Міжнародний 
центр навчання і досліджень” (03057, м.Київ,  
вул. Ежена Потьє, 20, тел.(044) 489-04-19)

Керівник проекту: Омельяненко Володимир 
Зміст проекту: Ознайомчі візити дванадцяти 

представників місцевих друкованих медіа з 
Дніпропетровська, Вінниці, Івано-Франківська, 
Мелітополя, Полтави, Рівного, Сум, Феодосії, 
Хмельницького та Чернівців до Угорщини  
(м. Будапешт, 20-25 листопада 2006р.) та Румунії  
(м. Бухарест, 25 лютого - 3 березня 2007р.) в межах 
проекту “Обмін досвідом регіональних видавців 
періодичної преси України та країн Східної Європи”. 
Підвищення обізнаності з питань європейських 
стандартів у діяльності незалежних друкованих 
видань в умовах відкритості до інвестицій іноземного 
капіталу. Освоєння сучасних передових принципів 
бізнесу та входження на регіональні ринки іноземних 
інвесторів з одночасним збереженням місцевої 
специфіки видань, національної самоідентичності 
та права формування власної кадрової політики 
і вітчизняних стандартів якості журналістики. 
Партнер проекту - Center of Independent Journalism 
(Угорщина).

Сума: $ 2 665 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“ПОРА!” (04070, м.Київ, а/с 43, тел.(063) 617-96-87)

Керівник проекту: Гевко Андрій 
Зміст проекту: Участь двох представників ВГО “ПОРА!” 

зі Львова та Черкас у семінарах та моніторингових 
акціях під час парламентських виборів у Естонії  
(м. Таллінн, 2-7 березня 2007р.). Аналіз 
особливостей залучення громадськості країн-
учасниць проекту (Естонії, України, Молдови та 
Білорусі) до процесу прийняття рішень, зокрема 
до виборчого процесу; порівняння системи та 
процедури виборів, обмін методами проведення 
моніторингу виборчих процесів та виконання 
обраними політиками передвиборчих обіцянок. 
Організатор проекту - European Movement of Estonia 
(Естонія).

Сума: $ 852 

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04070, м.Київ, а/с 20, 
тел.(044) 531 37 68)

Керівник проекту: Ковриженко Денис 
Зміст проекту: Участь шістьох представників 

громадських організацій з Луцька, Херсона, 
Сум, Донецька і Києва, які працюють у сфері 
моніторингу виборчих процесів та формування 
політик у семінарах та моніторингових акціях під час 
парламентських виборів в Естонії (м. Таллінн,  
2-7 березня 2007р.). Аналіз особливостей залучення 
громадськості країн-учасниць проекту (Естонії, 
України, Молдови та Білорусі) до процесу прийняття 
рішень. Порівняння системи та процедури виборів, 
обмін методами проведення моніторингу виборчих 
процесів та виконання обраними політиками 
передвиборчих обіцянок; інформування про роль 
громадських організацій в Україні в процесі адаптації 
національного законодавства до європейських 
стандартів у сфері виборів. Партнер проекту - 
European Movement of Estonia (Естонія).

Сума: $ 2 720 

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Центр Інформаційного Консалтингу” (79058, 
м.Львів, пр. Чорновола, 57/703, тел.(032) 242 13 76)

Керівник проекту: Бригілевич Володимир 
Зміст проекту: Стажування п'яти українських 

експертів-тренерів у межах проекту “Створення 
та впровадження дистанційного тренінгово курсу 
“Європеєзнавство для органів самоврядування”  
(мм. Люблін і Краснік, Польща, 12-15 березня 
2007р.). Розробка та впровадження в Україні 
дистанційного тренінгового курсу “Європеєзнавство 
для органів самоврядування” на основі польського 
досвіду з поглибленим вивченням функціонування 
органів самоврядування в країнах-членах ЄС, 
соціальних та економічних досягнень країн після 
вступу до ЄС, методів вирівнювання шансів слабших 
регіонів, принципів використання Європейських 
фондів тощо. Організатор проекту - Young 
Democracy Foundation (Польща).

Сума: $ 400 
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Організація: Громадська організація “Асоціація 
економічного розвитку Коломийщини” (78200, Івано-
Франківська обл., м.Коломия, бульв. Л.Українки, 2, 
тел.(03433) 2-4654, 2-27-98, 2-35-85)

Керівник проекту: Охрим Андрій 
Зміст проекту: Участь десяти представників 

громадськості і місцевої влади Коломийщини у 
семінарах тристороннього проекту “Обмін досвідом 
у вирішенні проблем молоді в Україні, Молдові й 
Румунії” (Молдова - мм. Кишинів, Унгени і Сорока,  
19-23 лютого та Румунія - мм. Яси, Ботошань і 
Сучава, 17-21 квітня 2007р.). 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. 
Партнер проекту - Institute of Urban Development 
(Польща).

Сума: $ 3 130 

Організація: Громадська асоціація підтримки осіб з 
аутизмом “Сонячне коло” (03148, м.Київ, вул. Якуба 
Колоса, 4-Г, кв.91, тел.(044) 274 10 83)

Керівник проекту: Хворова Ганна 
Зміст проекту: Участь чотирнадцяти фахівців у 

галузі психолого-педагогічної корекції аутизму у 
практичному семінарі, що проводиться спеціальною 
школою для дітей з аутизмом (м. Краків, Польща, 
30 березня - 1 квітня 2007р.). Семінар був частиною 
міжнародного проекту, мета якого - сприяти 
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. Організатор 
проекту - Special school №13 for children with autism 
(Польща).

Сума: $ 3 584 

Організація: Благодійна організація “Вчителі за 
демократію та партнерство” (02121, м.Київ,  
вул. Вербицького, 15, кв.13, тел.(044) 513-89-38)

Керівник проекту: Сущенко Ігор 
Зміст проекту: Участь тренера з питань аргументації і 

дебатів у Щорічній республіканській школі неурядових 
організацій в Казахстані, присвяченої питанням 
бюджетного процесу - аналізу, моніторингу та 
лобіюванню (м. Алмати, Казахстан, 2-7 квітня 2007р.). 
Мета проведення школи - просування громадських 
ініціатив, що дають змогу залучити громадськість до 
моніторингу сфери оподаткування, формування і 
розподілу державного бюджету. Партнер проекту - 
Soros Foundation - Kazakhstan (Казахстан).

Сума: $ 700 

Організація: Громадська організація “Асоціація 
медичних працівників” (01133, м.Київ,  
вул. Л.Первомайського, 9а, оф. 5, тел.(044) 235-65-87)

Керівник проекту: Вольф Олександр 
Зміст проекту: Участь семи фахівців у галузі паліативної 

допомоги у робочій зустрічі в межах проекту “Тран-
скордонне співробітництво в сфері запровадження 
паліативної допомоги у Центральній та Східній 
Європі” (м. Вроцлав, Польща, 25-26 квітня 2007р.). 
Аналіз стандартів паліативної допомоги в Польщі, 
обмін інформацією та практичним досвідом з питань 
впровадження системи паліативної допомоги згідно з 
європейськими стандартами. Партнер проекту -  
Association of Medical Workers (Польща).

Сума: $ 2 800 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-
Атлантичного співробітництва” (01034, м.Київ,  
вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43)

Керівник проекту: Сушко Олександр 
Зміст проекту: Участь чотирьох представників 

аналітичних центрів України у заключній робочій 
зустрічі в рамках проекту “Тристороння співпраця 
аналітичних центрів задля європейської та 
євроатлантичної інтеграції в регіоні Україна-Молдова-
Румунія” (м. Бухарест, Румунія, 13-15 квітня 2007р.). 
Дослідження регіональних політичних передумов 
європейської і євроатлантичної інтеграції Молдови і 
України та роль у цих процесах Румунії як члена ЄС 
нової хвилі. Формування основи для співробітництва 
трьох країн у сфері євро- та євроатлантичної 
інтеграції в рамках підготовки і здійснення реформ 
для вирішення придністровського конфлікту. 
Організатор проекту - Center for Conflict Prevention 
and Early Warning (Румунія).

Сума: $ 2 672 
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Організація: “Єврейський благодійний фонд “Бейтейну-
Наш Дім” (м.Київ, вул. Якіра, 14, тел.(044) 489 13 12)

Керівник проекту: Наровлянська Марина 
Зміст проекту: Участь психолога навчально-виховного 

процесу у міжнародній конференції “Інформаційні 
технології в освіті у 21 столітті” (21-23 травня 
2007р.). Поширення кращих практик та інструментів 
використання цифрової бібліотеки у навчальному 
процесі; представлення методів управління 
електронними бібліотечними ресурсами, розвитку 
середовища для віртуального навчання, проведення 
тренінгів для бібліотекарів та вчителів з питань 
використання новітніх інформаційних технологій у 
навчанні, створення і підтримка віртуальних класів 
тощо. Партнер проекту - Open Society Institute 
(Вірменія).

Сума: $ 711 

Організація: Харківський обласний благодійний фонд 
“ІнтЕко” (61166, Харківська обл., м.Харків,  
пр-т Леніна)

Керівник проекту: Корейко Ніна 
Зміст проекту: Участь фахівця з інформаційних 

технологій в освіті та штучного інтелекту 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки у міжнародній конференції 
“Інформаційні технології в освіті у 21 столітті”  
(21-23 травня 2007р.). Поширення кращих практик 
та інструментів використання цифрової бібліотеки 
у навчальному процесі; представлення методів 
управління електронними бібліотечними ресурсами, 
розвитку середовища для віртуального навчання, 
проведення тренінгів для бібліотекарів та вчителів 
з питань використання новітніх інформаційних 
технологій у навчанні, створення і підтримки 
віртуальних класів тощо. Пртнер проекту - Open 
Society Institute (Вірменія).

Сума: $ 658 

Організація: Молодіжний громадський центр “Еталон” 
(76000, м.Івано-Франківськ, вул. Павлика, 10,  
кімн. 17-19, тел.(0342) 50 25 25)

Керівник проекту: Аронець Леся 
Зміст проекту: Участь десяти активістів розвитку 

молодіжного підприємництва Чернівецької та Івано-
Франківської областей у методологічному семінарі 
в межах проекту “Сприяння розвитку молодіжного 
підприємництва в сільських місцевостях: досвід 
Польщі для України і Молдови” (Малопольське 
воєводство, Польща, 16-25 травня 2007р.). Партнер 
проекту - Товариство розвитку сільських територій 
“Село і Європа” (м. Краків). Адаптація в Україні та 
Молдові польського досвіду роботи Клубів кар'єри 
для сільської молоді задля поширення знань і 
навичок орієнтування в обласному/районному ринку 
праці; започаткування власної справи; створення 
додаткових робочих місць; заохочення місцевих 
жителів до виконання міжрегіональних соціально-
економічних проектів тощо. Організатор проекту - 
Village and Europe (Польща).

Сума: $ 2 152 

Організація: Національний технічний університет 
України “Київський політехнічний інститут”  
(03056, м.Київ, пр. Перемоги, 37, тел.241 76 77)

Керівник проекту: Сулема Євгенія 
Зміст проекту: Участь заступника декана факультету 

прикладної математики, директора Електронно-
освітнього центру НТУУ КПІ у міжнародній 
конференції “Інформаційні технології в освіті у 21 
столітті” (21-23 травня 2007р.). Поширення кращих 
практик та інструментів використання цифрової 
бібліотеки у навчальному процесі; представлення 
методів управління електронними бібліотечними 
ресурсами; розвитку середовища для віртуального 
навчання; проведення тренінгів для бібліотекарів 
та вчителів з питань використання новітніх 
інформаційних технологій у навчанні; створення і 
підтримки віртуальних класів тощо. Пртнер проекту - 
Open Society Institute (Вірменія).

Сума: $ 545 



Річний звіт Міжнародного фонду “Відродження” за 2007 рік 97

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 
Зміст проекту: Ознайомчий візит чотирнадцяти 

представників місцевого самоврядування та 
громадських організацій АР Крим до Польщі (гміна 
Стжегово, 17-24 червня 2007р.). Підвищення 
обізнаності представників місцевого самоврядування 
АР Крим з питань демократичних перетворень на 
місцях, соціально-економічних новацій, залучення 
іноземних інвестицій, європейських стандартів 
державного менеджменту тощо. Партнер проекту - 
Товариство розвитку гміни Стжегово та Уряд гміни 
Стжегово. Організатор проекту Society of Gmina 
Strzegovo Development (Польща).

Сума: $ 2 744 

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04070, м.Київ, а/с 20, 
тел.(044) 531 37 68)

Керівник проекту: Євгеньєва Анжела 
Зміст проекту: Участь експерта з політико-правових 

питань Лабораторії законодавчих ініціатив у 
міжнародній конфереції “Популізм. Популізм? 
Популізм! Як виглядає та що з ним робити”  
(м. Братислава, Словаччина, 11-14 червня 2007р.). 
Визначення ключових елементів популістських 
методів і політик, що існують у країнах Центрально-
Східної Європи та можуть становити небезпеку для 
демократії, а також визначити роль громадських 
організацій у підвищенні обізнаності громадян задля 
унеможливлення популістських тенденцій. Партнер 
проекту - Open Society Foundation - Bratislava 
(Словаччина).

Сума: $ 592 

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: Маруда Ольга 
Зміст проекту: Участь координатора соціальних 

програм Коаліції захисту прав інвалідів та осіб із 
інтелектуальною недостатністю у міжнародному 
семінарі “Соціальне забезпечення: рівні можливості 
для всіх” (м. Вільнюс, Литва, 14-16 червня 2007р.). 
Поширення кращих практик впровадження 
соціальних змін та створення сприятливого 
середовища для осіб з особливими потребами, 
соціально незахищених груп та національностей; 
сприяння партнерству між різними секторами задля 
ефективного впровадження системи соціального 
забезпечення та виконання соціальних проектів; 
розробка рекомендацій для розвитку і модернізації 
соціальних досліджень. Організатор проекту - Vilnius 
University (Литва).

Сума: $ 427 

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: Щербакова Наталія 
Зміст проекту: Участь представника Державного 

агентства України з інвестицій та інновацій та 
куратора Волинського осередка ВГО Успішна 
Україна у Міжнародному літньому інституті 
публічного менеджменту “Комунікація як засіб 
для кращого адміністрування” (м. Лімбазі, 
Латвія, 11-15 червня 2007р.). Підвищення рівня 
обізнаності молодих управлінців з питань сучасних 
комунікаційних технологій, що використовуються 
у сфері державного та громадського управління в 
країнах ЄС. Організатор проекту - Institute of Public 
Management (Латвія).

Сума: $ 1 166 
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Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Робочий візит трьох українських 

експертів у сфері друкованих медіа з Феодосії, 
Мелітополя та Кременчука до Азербайджану  
(мм. Баку та Мінгечаур, 2-7 липня 2007р.) для 
проведення консультацій видавцям преси 
Азербайджану в межах проекту “Партнерство між 
азербайджанськими та українськими регіональними 
друкованими ЗМІ”. Мета - передати кращий досвід 
українських регіональних газет азербайджанським 
партнерам, зокрема у сфері менеджменту, 
фінансової стійкості, реклами, маркетингу, 
журналістської етики, стосунків журналістів і 
редакторів тощо. Організатор проекту - Internews 
Azerbaijan Public Association (Азербайджан).

Сума: $ 1 680 

Організація: Регіональне Агентство транскордонного 
співробітництва “Єврорегіон “Нижній Дунай”  
(68800, Одеська обл., м.Рені, вул. Дунайська, 88, 
тел.(0484) 400 78)

Керівник проекту: Бабаян Ігор 
Зміст проекту: Участь чотирьох українських партнерів 

україно-румуно-молдовської ініціативи “Залучення 
громадських організацій до процесу демократизації” 
у роботі круглого столу (м. Кишинів, Молдова, 16-
18 травня 2007р.). Поширення серед громадськості 
Молдови найбільш ефективних механізмів 
спонукання співпраці між громадськістю та 
місцевими органами влади, представлення кращих 
румунських та українських практик посилення 
активності громади, залучення громадян до 
розробки та впровадження стратегії громадського 
залучення, проведення місцевих адвокаційних 
кампаній тощо. Організатор проекту - Іnstitute of 
Сonflicts Regulation (Молдова).

Сума: $ 252 

Організація: Громадська організація “Центр 
європейських та трансатлантичних студій”  
(03124, м.Київ, б-р І. Лепсе, 8, тел.(044) 454 11 56)

Керівник проекту: Коломієць Олексій 
Зміст проекту: Участь офіцера Українського відділення 

Інтерполу та керівника ГО “Центр європейських та 
трансатлантичних студій” у міжнародній конференції 
“Реформування силового державного апарату: 
досвід центральноєвропейських країн”  
(м. Прага, Чеська Республіка, 11-13 червня 2007р.). 
Аналіз досвіду та поширення кращих практик 
реформування силових державних структур країн 
Європи в умовах розвитку демократії. Висвітлення 
проблем і шляхів проведення реформ в армії, 
поліції, службі безпеки, розвідці, відповідних 
міністерствах; проблем забезпечення збереження 
архівів; питань люстрації та підготовки нових кадрів 
тощо. Організатор проекту - People in Need (Чеська 
Республіка).

Сума: $ 919 

Організація: ГО Асоціація “Полтавські медіа-ініціативи” 
(36000, м.Полтава, вул. Фрунзе, 65,  
тел.(380 532) 613 250)

Керівник проекту: Ісаєв Юрій 
Зміст проекту: Участь семи видавців та редакторів 

з мм. Мелітополя, Полтави, Рівного, Феодосії, 
Чернівців, Вінниці та Києва у Міжнародному форумі 
“Як зробити газету ближчою до читача в умовах 
ринку, що змінюється” (Росія, 25-28 червня 2007р.). 
Створення майданчика для співробітництва видавців 
та редакторів регіональних друкованих видань з 
України, Росії та Білорусі, обміну думками, ідеями 
і кращими практиками видання місцевих газет та 
роботи з читачем. Пошук шляхів вирішення проблем 
перехідного періоду, як то скорочення читацької 
аудиторії, підвищення цін на друковану продукцію, 
нестабільність відносин з владою, зміна ставлення 
до ролі журналіста у суспільстві тощо. Подолання 
ізоляції та розпорошення регіональних видань та 
водночас збереження їх унікальності. Створення 
асоціацій регіональних видавців для взаємопідтримки 
та підвищення обізнаності у сучасних тенденціях на 
ринку регіональної преси. Організатор проекту - The 
New Eurasia Foudation (Росія).

Сума: $ 4 357 
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Організація: Громадська організація “Центр економічної 
освіти” (79019, м.Львів, пр. Чорновола, 4, а/с 1596, 
тел.(032) 297 12 06)

Керівник проекту: Шимків Ігор 
Зміст проекту: Участь 16 представників громадських 

організацій різних регіонів України, що працюють 
у сфері розвитку місцевих/сільських громад у 
практичному семінарі проекту “Досвід розвитку 
активних сільських громад в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” (м. Кишинів, Молдова, 14-18 
травня 2007 р.). Підвищення обізнаності громадських 
активістів, що працюють у сільській місцевості 
щодо ефективного розвитку сільських громад, 
методів активізації сільської громади та зацікавлення 
сільських мешканців у виконанні різноманітних 
економічних та соціальних проектів розвитку. 
Обмін організаторськими практиками та досвідом 
діяльності агенцій місцевого розвитку. Організатор 
проекту - Pro Community Center (Молдова).

Сума: $ 2 820 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр 
(83003, м.Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31,  
тел.(062) 385 98 39)

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Стажувальний візит дванадцяти 

представників органів місцевої влади, ЗМІ та 
громадських організацій АР Крим до Польщі  
(мм. Гданськ, Сопот, Гдиня, 17-24 червня 2007 
р.). Партнер проекту у Польщі - Інститут публічної 
інформації, м. Гдиня). Підвищення обізнаності 
представників органів місцевої влади, ЗМІ та 
громадських організацій АР Крим з питань розвитку 
публічної політики в портових містах, зокрема 
тих, що є також військовими базами морського 
флоту. Посилення мотивації державних службовців 
та представників місцевих органів влади до 
використання в своїй роботі принципів та процедур, 
прийнятих в країнах ЄС, зокрема щодо партнерства 
з громадськими організаціями та ЗМІ. У програмі 
візиту - презентація місцевих ініціатив у приморських 
містах; презентація процесу та результатів 
європейської інтеграції, зокрема реформи місцевого 
самоврядування; робочі зустрічі з представниками 
місцевої влади та громадських організацій, візити до 
місцевих осередків взаємодопомоги. Організатор 
проекту - Institute of Public Iformation (Польща).

Сума: $ 6 191 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-
Атлантичного співробітництва” (01034, м.Київ,  
вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43)

Керівник проекту: Сушко Олександр 
Зміст проекту: Участь двох представників аналітичних 

центрів України у презентаціях Аналітичної доповіді в 
межах проекту “Тристороння співпраця аналітичних 
центрів задля європейської та євроатлантичної 
інтеграції в регіоні Україна-Молдова-Румунія” у 
Молдові (м. Кишинів, 15 червня 2007 р.) та Румунії 
(м. Бухарест, 6 липня 2007 р.). Дослідження 
регіональних політичних передумов європейської 
і євроатлантичної інтеграції Молдови і України та 
роль у цих процесах Румунії як члена ЄС нової хвилі. 
Формування основи для співробітництва трьох країн 
у сфері євро- та євроатлантичної інтеграції в рамках 
підготовки і здійснення реформ для вирішення 
придністровського конфлікту. Організатор проекту - 
The Institute for Public Policy (Молдова).

Сума: $ 1 852 

Організація: Харківська правозахисна група (61002, 
м.Харків-2, а/с 10430, тел.(057) 700-67-71)

Керівник проекту: Захаров Євген 
Зміст проекту: Участь 10 представників громадськості 

та органів місцевої влади, які працюють у сфері 
правозахисту та інформаційних зв'язків з 
громадськістю у семінарі з питань прозорості 
публічної політики (м.Варшава, Польща, 10-17 
червня 2007 р.). Представлення ключової ролі 
свободи інформації у демократизації і поліпшенні 
методів управління, виокремлення компонентів 
прозорості публічної політики і громадського 
життя, представлення кращих практик підвищення 
прозорості управління на місцевому рівні та 
моніторингової діяльності громадських організацій. 
Організатор проекту - Association of Leaders of Local 
Civic Groups (Польща).

Сума: $ 4 467 
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Організація: Громадська організація “Народна 
допомога - Київ” (03061, м.Київ, вул. Суздальська, 
4/6, тел.455-00-05)

Керівник проекту: Радівонік Світлана 
Зміст проекту: Участь соціального працівника у 

міжнародній практичній конференції “Нова соціальна 
економіка - спільний заклик проти бідності”  
(м. Познань, Польща, 13-23 червня 2007р.). 
Поширення новітніх практик вирішення 
проблем безробітних і бездомних громадян, 
що застосовуються громадськістю в країнах 
Центральної та Східної Європи; обмін досвідом у 
виданні “вуличних газет”, що висвітлюють соціальні 
проблеми та надають корисну інформацію для 
безробітних та соціально виключених осіб; 
презентація соціально-освітніх програм для міст та 
сільських територій, програм розвитку для спільнот 
взаємодопомоги, проектів створення робочих місць 
для бездомних та вирішення проблеми бездомності. 
Організатор проекту - Barka Faundation (Польща).

Сума: $ 204 

Організація: Інформаційно-дослідницький центр 
“Інтеграція та розвиток” (95006, АР Крим, 
м.Сімферополь, вул. Хацка, 13, к.1 , 95006, 
тел.(0652) 505 812)

Керівник проекту: Духнич Ольга 
Зміст проекту: Участь аспірантки Національного 

Таврійського університету ім. Вернадського, 
заступника директора Студентського центру 
вирішення конфліктів у Міжнародній літній академії 
“Заморожені конфлікти на пострадянському 
просторі: вирішення, перспективи, динаміка”  
(м. Дюбінгай, Литва, 24-28 липня 2007р.). 
Підвищення обізнаності молодих дослідників у галузі 
конфліктології з питань причин виникнення, стану 
та перспектив вирішення заморожених конфліктів 
на пострадянському просторі; аналіз політичних 
процесів у регіоні та проблем національної 
ідентифікації, що впливають на динаміку розвитку 
конфліктних зон; визначення ролі “третіх сторін” 
у конфліктах; напрацювання рекомендації щодо 
можливості вирішення конфліктних ситуацій 
та сприяння створенню міжнародної мережі 
конфліктологів нового покоління. Організатор 
проекту - Barka Fоundation (Польща).

Сума: $ 800 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр 
(83003, м.Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31,  
тел.(062) 385 98 39)

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Стажувальний візит дванадцяти 

представників органів місцевої влади, ЗМІ та 
громадських організацій АР Крим до Литви 
(м. Тяльшай, 16-23 липня 2007р.). Підвищення 
обізнаності представників органів місцевої влади, 
ЗМІ та громадських організацій АР Крим з питань 
впровадження публічної політики в аграрних регіонах 
на прикладі Литви. Посилення мотивації державних 
службовців та представників місцевих органів 
влади до використання в своїй роботі принципів та 
процедур, прийнятих у країнах ЄС, зокрема щодо 
партнерства з громадськими організаціями та 
ЗМІ. У програмі візиту - презентація громадських 
ініціатив у сільських районах; презентація процесу та 
результатів європейської інтеграції у Литві, зокрема 
реформи місцевого самоврядування; робочі зустрічі 
з представниками місцевої влади та громадськості, 
візити до навколишніх сільських громад. Організатор 
проекту - The Samogitian Community Foundation 
(Литва).

Сума: $ 5 833 

Організація: Чернігівська обласна благодійна 
організація “Аратта” (14000, м.Чернігів,  
вул. Островського, 37, тел.(0462) 678 433)

Керівник проекту: Філатова Вікторія 
Зміст проекту: Участь керівниці БО “Аратта” у 

міжнародній практичній конференції “Нова соціальна 
економіка - спільний заклик проти бідності”  
(м. Познань, Польща, 13-23 червня 2007р.). 
Поширення новітніх практик вирішення 
проблем безробітних і бездомних громадян, 
що застосовуються громадськістю в країнах 
Центральної та Східної Європи; обмін досвідом у 
виданні “вуличних газет”, що висвітлюють соціальні 
проблеми та надають корисну інформацію для 
безробітних та соціально виключених осіб; 
презентація соціально-освітніх програм для міст та 
сільських територій, програм розвитку для спільнот 
взаємодопомоги, проектів створення робочих місць 
для бездомних та вирішення проблеми бездомності. 
Партнер проекту - Barka Fоundation (Польща).

Сума: $ 210 
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Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”  
(01133, м.Київ, вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, 
тел.(044) 235-6587)

Керівник проекту: Сердюк Віктор 
Зміст проекту: Робочий візит трьох ключових учасників 

проекту “Партнерство, обмін досвідом та сприяння 
у створенні національного руху “Пацієнти за 
безпеку пацієнтів” до громадських організацій, що 
займаються питаннями безпеки пацієнтів у Польщі 
(мм. Краків, Лодзь і Варшава, 9-12 липня 2007р. 
Партнер проекту - Фонд за безпеку пацієнтів, м. 
Лодзь). Вивчення досвіду польських колег щодо: 
залучення громадськості до впровадження ідеї 
безпеки пацієнтів на законодавчому та практичному 
рівнях, формування мережі Пацієнтів-лідерів, 
проведення досліджень з питань медичних помилок, 
впровадження концепції безпеки пацієнтів на 
державному рівні. Організатор проекту - Patient 
Safety Foundation (Польща).

Сума: $ 1 110 

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Спільнота взаємодопомоги “Оселя” (79495, 
Львівська обл., смт.Винники, вул. І.Франка 69, 
тел.(0322) 96 33 03)

Керівник проекту: Соха Мар'яна 
Зміст проекту: Участь соціального працівника та 

керівниці майстерні Спільноти взаємодопомоги 
“Оселя” у міжнародній практичній конференції 
“Нова соціальна економіка - спільний заклик 
проти бідності” (м. Познань, Польща, 13-23 червня 
2007р.). Поширення новітніх практик вирішення 
проблем безробітних і бездомних громадян, що 
застосовуються в країнах Центральної та Східної 
Європи; обмін досвідом у виданні “вуличних газет”, 
що висвітлюють соціальні проблеми та надають 
корисну інформацію для безробітних та соціально 
виключених осіб; презентація соціально-освітніх 
програм для міст та сільських територій, програм 
розвитку для спільнот взаємодопомоги, проектів 
створення робочих місць для бездомних та 
вирішення проблеми бездомності. Партнер проекту - 
Barka Fоundation (Польща).

Сума: $ 284 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-
Атлантичного співробітництва” (01034, м.Київ,  
вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43)

Керівник проекту: Левандовська Лілія 
Зміст проекту: Участь професора-історика НаУКМА, 

дослідниці-конфліктолога ІЄАС, члена Клубу 
молодих дипломатів та студента Маріупольського 
державного гуманітарного університету у 
Міжнародній літній академії “Заморожені конфлікти 
на пострадянському просторі: вирішення, 
перспективи, динаміка” (м. Дюбінгай, Литва,  
24-28 липня 2007р.). Підвищення обізнаності 
молодих дослідників у галузі конфліктології з питань 
причин виникнення, стану та перспектив вирішення 
заморожених конфліктів на пострадянському 
просторі; наліз політичних процесів у регіоні та 
проблем національної ідентифікації, що впливають 
на динаміку розвитку конфліктних зон; визначення 
ролі “третіх сторін” у конфліктах; напрацювання 
рекомендації щодо можливості вирішення 
конфліктних ситуацій та сприяння створенню 
міжнародної мережі конфліктологів нового 
покоління. Партнер проекту - Center for Geopolitical 
Studies (Литва).

Сума: $ 1 536 

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Навчальний візит восьми представників 

регіональної преси України (з мм. Хмельницького, 
Полтави, Мелітополя, Вінниці, Сум, м.Кременчук, 
Полтавської обл., АР Крим) до регіональних 
друкованих видань Литви у межах проекту 
“Управління редакцією, задоволення потреб 
читацької аудиторії та розвиток веб-сторінки 
регіональних газет: досвід Литви” (м. Вільнюс,  
7-14 жовтня 2007р.). Підвищення обізнаоісті 
працівників регіональних друкованих ЗМІ з таких 
питань, як: аналіз потреб читацької аудиторії й 
формування редакційної політики, управління 
редакцією, розвиток веб-ресурсів на додаток до 
друкованої версії, впровадження європейських 
стандартів у роботу українських регіональних 
друкованих ЗМІ. Партнер проекту - Lithuanian 
Journalists Union (Литва).

Сума: $ 3 991 
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Організація: Громадська організація “Наші діти”  
(65009, м.Одеса, вул. Черняховського, 13,  
тел.(0482) 60 76 46, 63 95 83)

Керівник проекту: Георгієнко Вадим 
Зміст проекту: Участь представника української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції  
(м. Бухарест, 26-29 вересня 2007р.). Мета - надати 
можливість авторам найуспішніших концептуальних 
заявок детальніше ознайомитися з ситуацією у 
регіоні в контексті розширення Європейського 
Союзу, задати питання високопосадовцям із МЗС, 
Парламенту та Секретаріату Президента Румунії, 
обмінятися досвідом впровадження демократичних 
цінностей, соціальних інновацій та посилення 
громадської активності, зокрема у виконанні 
транскордонних проектів. Партнер проекту - Institute 
for Public Policy and Soros Foundation-Romania 
(Румунія).

Сума: $ 575 

Організація: Донецька міська громадська організація 
“Альянс” (83015, м.Донецьк, вул. Набережна, 149,  
к. 37, тел.(062) 338-40-83)

Керівник проекту: Закревська Світлана 
Зміст проекту: Участь представниці української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції  
(м. Бухарест, 26-29 вересня 2007р.). Мета - надати 
можливість авторам найуспішніших концептуальних 
заявок детальніше ознайомитися з ситуацією у 
регіоні в контексті розширення Європейського 
Союзу, задати питання високопосадовцям із МЗС, 
Парламенту та Секретаріату Президента Румунії, 
обмінятися досвідом впровадження демократичних 
цінностей, соціальних інновацій та посилення 
громадської активності, зокрема у виконанні 
транскордонних проектів. Партнер проекту - Institute 
for Public Policy and Soros Foundation-Romania 
(Румунія).

Сума: $ 750 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Жіночий консорціум України” (03057, м.Київ,  
вул. Довженко, 2 (КМЦССМ), кім. 53, тел.(044) 592 68 54)

Керівник проекту: Москаленко Оксана 
Зміст проекту: Участь представниці української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції  
(м. Бухарест, 26-29 вересня 2007р.). Мета - надати 
можливість авторам найуспішніших концептуальних 
заявок детальніше ознайомитися з ситуацією у регіоні 
в контексті розширення Європейського Союзу, задати 
питання високопосадовцям із МЗС, Парламенту та 
Секретаріату Президента Румунії, обмінятися досвідом 
впровадження демократичних цінностей, соціальних 
інновацій та посилення громадської активності, 
зокрема у виконанні транскордонних проектів. 
Партнер проекту - Institute for Public Policy and Soros 
Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 586 

Організація: Надвірнянська філія “Студентського 
братства” (78400, м.Надвірна, вул. Л. Українки, 7)

Керівник проекту: Круп'як Андрій 
Зміст проекту: Участь трьох тренерів з питань розви-

тку молодіжного підприємництва з м. Надвірна Івано-
Франківської області у підсумковому семінарі “Під-
приємливість на практиці” (м. Ольштин, Польща, 
12-18 серпня 2007р.). Розповсюдження та впрова-
дження іноваційних методик активізації безробітних, 
профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл та 
вузів, допомоги молоді з питань орієнтації на ринку 
праці та започаткування бізнесу на прикладі поль-
ського досвіду. Партнер проекту - Education for Dem-
ocracy Foundation (Польща).

Сума: $ 399 

Організація: Молодіжний громадський центр “Еталон” 
(76000, м.Івано-Франківськ, вул. Павлика, 10,  
кімн. 17-19, тел.(0342) 50 25 25)

Керівник проекту: Аронець Леся 
Зміст проекту: Участь трьох тренерів з питань розвитку 

молодіжного підприємництва з Івано-Франківщини у 
підсумковому семінарі “Підприємливість на практиці” 
(м. Ольштин, Польща, 12-18 серпня 2007р.). Роз-
повсюдження і впровадження іноваційних методик 
активізації безробітних, профорієнтаційної роботи з 
випускниками шкіл та вузів, допомоги молоді з питань 
орієнтації на ринку праці та започаткування бізнесу 
на прикладі польського досвіду. Партнер проекту - 
Education for Democracy Foundation (Польща).

Сума: $ 368 
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Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Екологія-Право-Людина” (79000, м.Львів, а/с 316, 
тел.032 2751534)

Керівник проекту: Лозан Сергій 
Зміст проекту: Участь фахівця з екологічного права 

у міжнародній конференції “Південно-східна 
європейська мережа екологічних громадських 
організацій, що займаються моніторингом 
нафтопроводів” (м. Сісак, Хорватія, 28-30 
вересня 2007р.). Обмін інформацією стосовно 
стану громадського моніторингу трубопроводів, 
що проходять по території країн-учасниць; 
представлення досвіду екологічного моніторингу 
навколо трубопроводів, проведення роз'яснювально-
інформаційної роботи з людьми, що мешкають 
поблизу трубопроводів, налагодження діалогу з 
місцевою владою стосовно вирішення екологічно-
соціальних проблем у зонах транзиту; створення 
мережі екологічних громадських організацій, 
що займаються моніторингом нафтопроводів у 
Південно-Східній Європі. Партнер проекту - Human 
Rights Center (Хорватія).

Сума: $ 701 

Організація: ГО Асоціація “Бізнес Стиль” (61039, 
м.Харків, вул. Бондаревська, 14/16, кв. 2,  
тел.(057) 714 97 93)

Керівник проекту: Срібна Світлана 
Зміст проекту: Участь представниці української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції 
(м. Бухаресті, 26-29 вересня 2007р.). Автори 
найуспішніших концептуальних заявок мали змогу 
детальніше ознайомитися з ситуацією у регіоні в 
контексті розширення Європейського Союзу, задати 
питання високопосадовцям із МЗС, Парламенту 
та Секретаріату Президента Румунії, обмінятися 
досвідом впровадження демократичних цінностей, 
соціальних інновацій та посилення громадської 
активності, зокрема у виконанні транскордонних 
проектів. Партнер проекту - Institute for Public Policy 
and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 307 

Організація: ГО РАЦ “Суспільство і довкілля” (79058, 
м.Львів, пр. Чорновола, 59, к. 307)

Керівник проекту: Андрусевич Андрій
Зміст проекту: Участь фахівця з екологічного права у 

міжнародній конференції “Вплив громадського моні-
торингу видобувної промисловості” (м. Баку, Азербай-
джан, 20-21 вересня 2007р.). Мета проекту - змінити 
ставлення транс-національних видобувних компаній та 
чиновників від видобувної промисловості до громад-
ського моніторингу задля встановлення конструктив-
ного партнерства, вирішення соціальних проблем та 
оздоровлення екологічної ситуації у регіонах розробки 
родовищ. Організатор проекту - Open Society Institute 
Assistance Foundation-Azerbaijan (Азербайджан).

Сума: $ 560 

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Участь одинадцяти представників дру-

кованих видань України (мм. Київ, Херсон, Севасто-
поль, Чернівці, Рівне, Суми, Кременчук, Феодосія, 
Мелітополь, Харків) у міжнародному семінарі “Досвід 
латвійських журналістів друкованих видань щодо 
висвітлення питань євроатлантичної інтергації” (м. 
Рига, Латвія, 23-26 жовтня 2007р.). Ознайомлення 
журналістів та видаців друкованих видань із особли-
востями та досвідом висвітлення у пресі тем, пов'я-
заних із євроатлантичною інтеграцією. Організатор 
проекту - Latvian Trans-Atlantic Organisation (Латвія).

Сума: $ 4 982 

Організація: Донецька обласна організація “Донецький 
прес-клуб” (83017, м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4, 
оф. 908 Б, тел.(062) 345 17 95)

Керівник проекту: Черниченко Ірина 
Зміст проекту: Участь студентів журналістського 

факультету Донецького університету та молодих 
практикуючих журналістів Донеччини - активістів 
семінару і переможців конкурсу журналістського 
розслідування в межах чесько-українського проекту 
“Демократизація ЗМІ у Східній Україні” у семінарі-
тренінгу з питань журналістських розслідувань та 
Інтернет-журналістики (м. Прага, Чеська Республіка, 
7-13 жовтня 2007р.). Поширення європейських стан-
дартів і принципів професійної журналістики серед 
студентів журналістського факультету та молодих 
журналістів зі Східної України, ознайомлення учас-
ників проекту з методологію й інструментами журна-
лістських розслідувань та професійними засадами 
подачі інформації в електронних ЗМІ. Організатор 
проекту - People in Need (Чеська Республіка).

Сума: $ 6 138 



Річний звіт Міжнародного фонду “Відродження” за 2007 рік104

Організація: Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій (01034, м.Київ,  
вул. Рейтарська, 8/5-А, тел.228-6342)

Керівник проекту: Чухай Ганна 
Зміст проекту: Участь експертки з питань безпеки 

в енергетичній сфері у міжнародному семінарі 
“Енергетична безпека і трансформаційні процеси 
у східних сусідів ЄС та Вишеградських країнах” 
в межах проекту “Більше ніж сусіди” (м. Прага, 
Чеська Республіка, 12-13 вересня 2007р.). Вивчення 
ситуації в енергетичному секторі в країнах- 
східних сусідах ЄС та тенденції відповідних змін у 
Вишеградських країнах; висвітлення загального 
бачення енергетичної безпеки, представленого 
у Вишеградських країнах та східних сусідів ЄС. 
Партнери проекту - International Affairs Association 
(Чеська Республіка) and Stefan Batory Foundation 
(Польща).

Сума: $ 420 

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародний центр перспективних досліджень” 
(04050, м.Київ, вул. Пимоненка, 13а,  
тел.(044) 484-4400, 484-4401)

Керівник проекту: Шумило Ольга 
Зміст проекту: Сприяння підготовці та проведенню 

тристоронньої конференції організацій-переможців 
півфіналу конкурсу “Партнерство громадськості в 
регіоні Україна-Молдова-Румунія” (м. Бухарест,  
26-29 вересня 2007р.). Надання можливості 
авторам найуспішніших концептуальних заявок 
детальніше ознайомитися з ситуацією у регіоні в 
контексті розширення Європейського Союзу, задати 
питання високопосадовцям із МЗС, Парламенту 
та Секретаріату Президента Румунії, обмінятися 
досвідом впровадження демократичних цінностей, 
соціальних інновацій та посилення громадської 
активності, зокрема у виконанні транскордонних 
проектів.Партнер проекту - Institute for Public Policy 
and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 626 

Організація: Регіональне Агентство транскордонного 
співробітництва “Єврорегіон “Нижній Дунай”  
(68800, Одеська обл., м.Рені, вул. Дунайська, 88, 
тел.(0484) 400 78)

Керівник проекту: Бабаян Ігор 
Зміст проекту: Участь представника української орга-

нізації-переможця півфіналу конкурсу “Партнерство 
громадськості в регіоні Україна-Молдова-Румунія” у 
громадській конференції (м. Бухарест, 26-29 вересня 
2007р.). Надання можливості авторам найуспішніших 
концептуальних заявок детальніше ознайомитися з 
ситуацією у регіоні в контексті розширення Європей-
ського Союзу, задати питання високопосадовцям із 
МЗС, Парламенту та Секретаріату Президента Руму-
нії, обмінятися досвідом впровадження демократич-
них цінностей, соціальних інновацій та посилення 
громадської активності, зокрема у виконанні тран-
скордонних проектів.Партнер проекту - Institute for 
Public Policy and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 420 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Участь експерта у сфері моніторингу 

виборів у публічних дебатах “Вибори в Україні 2007 
року - далі чи ближче до стабільності?” (м. Варшава, 
Польща, 5 жовтня 2007р.). Спільно з польською 
аудиторією було здійснено аналіз специфіки виборів 
2007 в Україні, пост-виборчих процесів, а також зро-
блено прогнози розвитку політичних та соціально-
економічних процесів в Україні після виборів, розви-
тку відносин між Україною та Польщею після виборів.

Сума: $ 790 

Організація: Буковинський центр реконструкції і 
розвитку (58000, м.Чернівці, вул. Штейнбарга, 23, 
тел.(03722) 2-53-69 додатковий 2-00-85)

Керівник проекту: Кирпушко Ярослав 
Зміст проекту: Участь представника української орга-

нізації-переможця півфіналу конкурсу “Партнерство 
громадськості в регіоні Україна-Молдова-Румунія” у 
громадській конференції (м. Бухарест, 26-29 вересня 
2007р.). Надання можливості авторам найуспішніших 
концептуальних заявок детальніше ознайомитися з 
ситуацією у регіоні в контексті розширення Європей-
ського Союзу, задати питання високопосадовцям із 
МЗС, Парламенту та Секретаріату Президента Руму-
нії, обмінятися досвідом впровадження демократич-
них цінностей, соціальних інновацій та посилення 
громадської активності, зокрема у виконанні тран-
скордонних проектів. Партнер проекту - Institute for 
Public Policy and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 150 
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Організація: Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій (01034, м.Київ,  
вул. Рейтарська, 8/5-А, тел.228-6342).

Керівник проекту: Науменко Дмитро 
Зміст проекту: Участь експерта з економічних та 

бюджетних питань у міжнародному семінарі 
“Національний план розвитку - новий підхід до 
розвитку Молдови” (м. Кишинів, Молдова,  
27-28 вересня 2007р.). Аналіз проблем та викликів, 
що постають перед сучасною Молдовою; обмін 
досвідом напрацювання та впровадження 
національних стратегій розвитку і відповідних 
політик для подолання проблем перехідного 
періоду; пропозиції ефективних шляхів і методів 
впровадження національного плану розвитку. 
Організатор проекту - EXPERT-GRUP Think Tank 
(Молдова).

Сума: $ 488 

Організація: Львівська комерційна академія  
(79005, м.Львів, вул. М.Туган-Барановського, 10, 
тел.0322 75 65 50)

Керівник проекту: Апопій Віктор 
Зміст проекту: Участь представника української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції 
(м. Бухарест, 26-29 вересня 2007р.). Надання 
можливості авторам найуспішніших концептуальних 
заявок детальніше ознайомитися з ситуацією у 
регіоні в контексті розширення Європейського 
Союзу, задати питання високопосадовцям із МЗС, 
Парламенту та Секретаріату Президента Румунії, 
обмінятися досвідом впровадження демократичних 
цінностей, соціальних інновацій та посилення 
громадської активності, зокрема у виконанні 
транскордонних проектів. Партнер проекту - Institute 
for Public Policy and Soros Foundation-Romania 
(Румунія).

Сума: $ 140 

Організація: Громадська еколого-правова організація 
“ЕкоПраво-Київ” (04119, м.Київ, а/с 51, тел.228 75 10)

Керівник проекту: Васильківський Борис 
Зміст проекту: Участь представниці ЕкоПраво-

Київ у міжнародній конференції “Південно-східна 
європейська мережа екологічних громадських 
організацій, що займаються моніторингом 
нафтопроводів” (м. Сісак, Хорватія, 28-30 вересня 
2007р.). Обмін інформацією стосовно стану 
громадського моніторингу трубопроводів, що 
проходять по території країн-учасниць; обмін 
досвідом екологічного моніторингу навколо 
трубопроводів, проведення роз'яснювально-
інформаційної роботи з людьми, що мешкають 
поблизу трубопроводів, налагодження діалогу з 
місцевою владою стосовно вирішення екологічно-
соціальних проблем у зонах транзиту; створення 
мережі екологічних громадських організацій, 
що займаються моніторингом нафтопроводів у 
Південно-Східній Європі. Партнер проекту - Human 
Rights Center (Хорватія).

Сума: $ 628 

Організація: Громадська організація “Інститут Євро-
Атлантичного співробітництва” (01034, м.Київ,  
вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43)

Керівник проекту: Сушко Олександр 
Зміст проекту: Участь представника української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції 
(м. Бухарест, 26-29 вересня 2007р.). Автори 
найуспішніших концептуальних заявок мали змогу 
детальніше ознайомитися з ситуацією у регіоні в 
контексті розширення Європейського Союзу, задати 
питання високопосадовцям із МЗС, Парламенту 
та Секретаріату Президента Румунії, обмінятися 
досвідом впровадження демократичних цінностей, 
соціальних інновацій та посилення громадської 
активності, зокрема у виконанні транскордонних 
проектів. Партнер проекту - Institute for Public Policy 
and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 812 
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Організація: Громадська організація 
“Південноукраїнський центр етнічних та політичних 
досліджень “Лад” (65020, м.Одеса,  
вул. Розкидайлівська, 29, тел.048 716 48 44)

Керівник проекту: Кушнір В'ячеслав 
Зміст проекту: Участь представника української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції 
(м. Бухаресті, 26-29 вересня 2007р.). Автори 
найуспішніших концептуальних заявок мали змогу 
детальніше ознайомитися з ситуацією у регіоні в 
контексті розширення Європейського Союзу, задати 
питання високопосадовцям із МЗС, Парламенту 
та Секретаріату Президента Румунії, обмінятися 
досвідом впровадження демократичних цінностей, 
соціальних інновацій та посилення громадської 
активності, зокрема у виконанні транскордонних 
проектів. Партнер проекту - Institute for Public Policy 
and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 110 

Організація: Громадська організація “Агентство 
регіонального розвитку Луганської області” (91000, 
м.Луганськ, 1-й Мікрорайон, б.1, кв. 214-215, 
тел.(0642) 42-05-50)

Керівник проекту: Козак В'ячеслав 
Зміст проекту: Стажувальний візит десятьох 

представників органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та громадських організацій зі 
східних областей України, які займаються розвитком 
соціальної політики на локальному рівні до Чеської 
Республіки в межах проекту “Принципи розвитку 
соціальної політики України згідно зі стандартами 
ЄС: досвід Чехії” (м. Прага, Чеська Республіка, 26-
30 листопада 2007р.). Вивчення кращих практик 
впровадження соціальних реформ на місцевому 
рівні, популяризація у регіонах України кращого 
досвіду країн-нових-членів ЄС, зокрема Чеської 
Республіки, з питань реформування сфери 
соціальної політики та підвищення якості життя. 
Організатор проекту - Аssociation of citizens and legal 
entities “EDUCON” (Чеська Республіка).

Сума: $ 5 290 

Організація: Громадська організація “Агентство 
Стійкого Розвитку Луганського регіону” (91000, 
м.Луганськ, 45-А, офіс 22, вул. Братів Палкіних, 
тел.064 258 50 06)

Керівник проекту: Борова Ганна 
Зміст проекту: Навчальний візит десятьох 

представників громадських організацій та місцевих 
органів влади з мм. Луганська, Львова і Києва, які 
займаються питаннями розвитку підприємництва та 
сприяння громадській активності жінок до Польщі 
(м. Гданськ, 23-29 вересня 2007р.). Обмін кращими 
практиками розвитку місцевого малого і середнього 
бізнесу, а також досвідом залучення жінок до 
громадської діяльності та протидії соціальному і 
економічному виключенню жінок на локальному 
рівні. Партнери проекту - The Free Entrepreneurship 
Association (Польща) та Центр підтримки бізнесу 
NewBizNet (Львів).

Сума: $ 2 711 

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Участь представника української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції 
(м. Бухарест, 26-29 вересня 2007р.). Автори 
найуспішніших концептуальних заявок мали змогу 
детальніше ознайомитися з ситуацією у регіоні в 
контексті розширення Європейського Союзу, задати 
питання високопосадовцям із МЗС, Парламенту 
та Секретаріату Президента Румунії, обмінятися 
досвідом впровадження демократичних цінностей, 
соціальних інновацій та посилення громадської 
активності, зокрема у виконанні транскордонних 
проектів. Партнер проекту - Institute for Public Policy 
and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 619 
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Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Демократичні перетворення України” 
(04053, м.Київ, вул. Обсерваторна, 11/1, к.501, 
тел.044 272 41 41)

Керівник проекту: Лукавенко Світлана 
Зміст проекту: Участь представниці української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції 
(м. Бухарест, 26-29 вересня 2007р.). Автори 
найуспішніших концептуальних заявок мали змогу 
детальніше ознайомитися з ситуацією у регіоні в 
контексті розширення Європейського Союзу, задати 
питання високопосадовцям із МЗС, Парламенту 
та Секретаріату Президента Румунії, обмінятися 
досвідом впровадження демократичних цінностей, 
соціальних інновацій та посилення громадської 
активності, зокрема у виконанні транскордонних 
проектів. Партнер проекту - Institute for Public Policy 
and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 683 

Організація: Благодійний фонд сприяння обдарованим 
дітям “Олімпіада” (40030, м.Суми, вул. Кірова, 52, 
тел.0542 65 50 68)

Керівник проекту: Бритова Олена 
Зміст проекту: Участь представниці української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції 
(м. Бухарест, 26-29 вересня 2007р.). Автори 
найуспішніших концептуальних заявок мали змогу 
детальніше ознайомитися з ситуацією у регіоні в 
контексті розширення Європейського Союзу, задати 
питання високопосадовцям із МЗС, Парламенту 
та Секретаріату Президента Румунії, обмінятися 
досвідом впровадження демократичних цінностей, 
соціальних інновацій та посилення громадської 
активності, зокрема у виконанні транскордонних 
проектів. Партнер проекту - Institute for Public Policy 
and Soros Foundation-Romania (Румунія).

Сума: $ 660 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Український фонд “Благополуччя дітей” (04205, 
м.Київ, кв. 4, корп. 2, вул. Маршала Тимошенка, 21, 
тел.044 537 20 16)

Керівник проекту: Басюк Тетяна 
Зміст проекту: Участь чотирьох експерток з питань 

соціальної роботи з молоддю та захисту прав дітей 
у міжнародній конференції “Дитинство без насилля 
- до кращої системи захисту дітей у Східній Європі”, 
(м. Рига, Латвія, 8-10 листопада 2007р.). Підвищення 
компетенції фахівців з центрально-східної Європи, 
що працюють у сфері захисту прав дітей; аналіз 
процедури втручання у випадки злочинів проти дітей 
задля надання якісної правової та психологічної 
підтримки постраждалим; поширення стандартів 
прийняття судових рішень, апробованих в ЄС та 
західній Європі, у випадках жорстокого поводження 
з дітьми, обговорення сильних і слабких сторін 
системи захисту прав дітей представлених країн. 
Організатор проекту - Center Against Abuse Dardedze 
(Латвія).

Сума: $ 1 186 

Організація: Громадська організація “Мама-86-Одеса” 
(65102, м.Одеса, кв. 56, Миколаївська дорога, 307, 
Суворовський р-н, тел.048 715 50 55)

Керівник проекту: Слесаренок Світлана
Зміст проекту: Участь представниці ГО МАМА-86-

Одеса у міжнародній конференції “Південно-східна 
європейська мережа екологічних громадських 
організацій, що займаються моніторингом 
нафтопроводів” (м. Сісак, Хорватія, 28-30 
вересня 2007р.). Обмін інформацією стосовно 
стану громадського моніторингу трубопроводів, 
що проходять по території країн-учасниць; 
представлення досвіду екологічного моніторингу 
навколо трубопроводів, роз'яснювально-
інформаційної роботи з людьми, що мешкають 
поблизу трубопроводів, налагодження діалогу з 
місцевою владою стосовно вирішення екологічно-
соціальних проблем у зонах транзиту; створення 
мережі екологічних громадських організацій, 
що займаються моніторингом нафтопроводів у 
Південно-Східній Європі. Організатор проекту - 
Human Rights Center (Хорватія).

Сума: $ 650 
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Організація: Сумське міське громадсько-молодіжне 
об'єднання “Міський кризовий центр” (40030, 
м.Суми, вул. Кірова, 4, кв. 77, тел.(0542) 62 18 34)

Керівник проекту: Захарченко Світлана 
Зміст проекту: Участь експертки з гендерних питань 

у міжнародному семінарі “Гендерна рівність 
як ключова передумова місцевого розвитку. 
Впровадження гендерно-чуйних практик до 
діяльності органів самоврядування” (м. Вільнюс, 
Литва, 19-20 листопада 2007р.). Поширення кращих 
практик впровадження гендерно чуйних підходів 
у повсякденній роботі органів самоврядування, 
що застосовуються у європейських країнах; 
ознайомлення із шведською методологією гендерно 
збалансованої участі у діяльності муніципалітетів 
(“представництво-ресурси-реалії”), що є ефективним 
інструментом подолання соціально-економічних 
проблем суспільства. Партнер проекту - Center for 
Equality Advancement (Литва).

Сума: $ 554 

Організація: Подільський центр прав людини (21050, 
м.Вінниця, а/с 8216, тел.(0432) 35-14-66)

Керівник проекту: Довбиш Олександр
Зміст проекту: Участь двадцяти вчителів із Вінничини 

у практичному семінарі “Україна - об'єднана 
Європа: підвищення стандартів загальноосвітніх 
шкіл” (24-30 листопада 2007р.). Ознайомлення 
українських учасників із практиками і результатами 
впровадження шкільної реформи у Польщі, 
організацією навчального процесу та позакласної 
роботи в початкових школах, гімназіях та ліцеях 
Польщі. Проведенння аналізу проблем, що 
постають на шляху реформування середньої освіти 
в Україні, зокрема на місцевому рівні. Організатор 
проекту - Centre of the Foundation in Support of Local 
Democracy (Польща).

Сума: $ 4 240 

Організація: Харківська правозахисна група (61002, 
м.Харків-2, а/с 10430, тел.(057) 700-67-71)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій 
Зміст проекту: Участь радника МВС України з прав 

людини та гендерної політики і головного експерта 
з кримінальних та цивільних справ Харківської 
правозахисної групи у міжнародній конференції 
“Застосування Факультативного протоколу ООН 
до Конвенції проти катувань: міжнародний досвід” 
(м. Єреван, Вірменія, 12-13 листопада 2007р.). 
Поширення кращих практик та інструментів 
використання Факультативного протоколу ООН 
до Конвенції проти катувань у правозахисній, 
моніторинговій та адвокатській діяльності; 
напрацювання рекомендацій щодо посилення 
функціональності механізмів Факультативного 
протоколу у представлених країнах. Організатор 
проекту - Helsinki Committee (Вірменія).

Сума: $ 1 503 

Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Український жіночий фонд” (04119, м.Київ,  
вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.(+38044) 568-5389)

Керівник проекту: Бедричук Надія 
Зміст проекту: Участь журналістки-експертки з 

гендерних питань (м. Київ) та завідувача відділу 
сім”ї та гендерної політики Івано-франківського 
міськвиконкому у міжнародному семінарі “Гендерна 
рівність як ключова передумова місцевого розвитку. 
Впровадження гендерно-чуйних практик до 
діяльності органів самоврядування” (м. Вільнюс, 
Литва, 19-20 листопада 2007р.). Поширення кращих 
практик впровадження гендерно чуйних підходів 
у повсякденній роботі органів самоврядування, 
що застосовуються у європейських країнах; 
ознайомлення із шведською методологією гендерно 
збалансованої участі у діяльності муніципалітетів 
(“представництво-ресурси-реалії”), що є ефективним 
інструментом подолання соціально-економічних 
проблем суспільства. Партнер проекту - Center for 
Equality Advancement (Литва).

Сума: $ 1 147 
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Організація: Дрогобицьке добровільне товариство 
захисту дітей-інвалідів “Надія” (82100, Львівська обл., 
м.Дрогобич, вул. Чорновола, 4, тел.03244 3 59 45)

Керівник проекту: Балушок Олена 
Зміст проекту: Участь п'яти представників українських 

громадських організацій, які працюють у сфері 
надання допомоги неповносправним із Дрогобича, 
Донецька, Івано-Франківська, Ковеля та Львова у 
практичному семінарі “Права людини в контексті 
дотримання прав неповносправних” (м. Кшижова, 
Польща, 24-31 серпня 2007р.). Представлення 
концепції та міжнародних документів з прав людини 
у контексті прав неповносправних, кращих практик 
інформаційно-правової роботи із неповносправною 
молоддю у Польщі задля уникнення маргіналізації, 
насилля та дискримінації людей з особливими 
потребами; напрацювання ідей та рекомендацій 
щодо виконання проектів із залученням 
неповносправної молоді. Організатор проекту - 
Foundation for Mutual Understanding (Польща).

Сума: $ 595 

Організація: Громадська асоціація “Альтернативне 
розв'язання конфліктів” (м.Донецьк,  
вул. Горького, 146, к. 218)

Керівник проекту: Мангасаров Гаррі 
Зміст проекту: Участь громадського експерта з питань 

захисту прав споживачів у міжнародному семінарі 
“Кращі практики партнерства в контексті розвитку 
політики захисту прав споживачів” (м. Вільнюс, 
Литва, 4-5 грудня 2007р.). Представлення політики 
ЄС стосовно захисту прав споживачів, актуальних 
механізмів захисту прав споживачів у європейських 
країнах, ролі НУО у процесі захисту прав 
споживачів, кращих практик співпраці громадськості 
та державних органів, відповідальних за права 
споживачів, кращих практик підвищення обізнаності 
та активності громадян щодо захисту своїх прав 
споживачів; оцінка стану захисту споживачів у 
країнах-учасницях проекту. Партнер проекту - 
Lithuanian Consumer Institute (Литва).

Сума: $ 430 

Організація: Луганське обласне об'єднання по захисту 
прав споживачів (91000, Луганська обл., м.Луганськ, 
вул. Коцюбинського, 13)

Керівник проекту: Поляков Валерій 
Зміст проекту: Участь громадського експерта з питань 

захисту прав споживачів у міжнародному семінарі 
“Кращі практики партнерства в контексті розвитку 
політики захисту прав споживачів” (м. Вільнюс, 
Литва, 4-5 грудня 2007р.). Представлення політики 
ЄС стосовно захисту прав споживачів, актуальних 
механізмів захисту прав споживачів у європейських 
країнах, ролі НУО у процесі захисту прав 
споживачів, кращих практик співпраці громадськості 
та державних органів, відповідальних за права 
споживачів, підвищення обізнаності та активності 
громадян щодо захисту своїх прав споживачів, 
оцінка стану захисту споживачів у країнах-учасницях 
проекту. Партнер проекту - Lithuanian Consumer 
Institute (Литва).

Сума: $ 594 

Організація: Чернівецький регіональний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та 
організацій (Чернівецька обл., м.Чернівці,  
вул. Червоноармійська, 5 каб.53, тел.525271)

Керівник проекту: Гакман Сергій 
Зміст проекту: Участь представника української 

організації-переможця півфіналу конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-
Молдова-Румунія” у громадській конференції 
(м. Бухаресті, 26-29 вересня 2007 р.). Надання 
можливості авторам найуспішніших концептуальних 
заявок детальніше ознайомитися з ситуацією у 
регіоні в контексті розширення Європейського 
Союзу, задати питання високопосадовцям із МЗС, 
Парламенту та Секретаріату Президента Румунії, 
обмінятися досвідом впровадження демократичних 
цінностей, соціальних інновацій та посилення 
громадської активності, зокрема у виконанні 
транскордонних проектів. Партнер проекту - Institute 
for Public Policy and Soros Foundation-Romania 
(Румунія).

Сума: $ 150 
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут бюджету та соціально-економічних 
досліджень” (01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 31-А, 
тел.(044) 270 68 81, 270 68 90)

Керівник проекту: Щербина Ірина 
Зміст проекту: Участь трьох експертів з питань 

бюджетної та податкової політики у робочій зустрічі, 
що розпочинає українсько-словацький проект 
“Досвід фіскальної децентралізації у Словаччині для 
України” (м. Братислава, Словаччина, 11-18 грудня 
2007 р.). Мета - надати інформацію українським 
експертам про процес впровадження нової системи 
фінансування за територіальним принципом, про 
стратегію децентралізації бюджетної та податкової 
систем, роль громадськості у цьому процесі, а також 
про вплив децентралізації фіскальної системи на 
підвищення рівня демократизації на місцевому рівні. 
Організатор проекту - Center for Economic & Social 
Analyses (Словаччина).

Сума: $ 1 668 

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр 
(83003, м.Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31,  
тел.(062) 385 98 39)

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Участь дванадцяти представників 

українських громадських організацій з Вінниці, 
Донецька, Львова, Калуша, Києва, Полтави, Сум, 
Херсона, Чернівців, Чернігова, що працюють у 
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, у 
практичному семінарі в межах чесько-українського 
проекту “Залучення громадських організацій 
до процесу європейської інтеграції в Україні: 
досвід Чеської Республіки” (м. Прага, Чеська 
Республіка, 1-7 грудня 2007р.). Обмін досідом 
про-європейських громадських організацій 
України з діяльністю чеських громадських центрів 
європейської інформації, стратегіями і практиками 
проведення інформаційних кампаній у період 
європейської інтеграції; удосконалення методів 
діяльності українських НУО, спрямованої на 
підвищення обізнаності громадськості з питань 
європейської і євроатлантичної інтеграції; посилення 
компетентності НУО задля сприяння місцевим 
органам влади в процесі виконання місцевих 
соціально-економічних проектів, що спрямовані 
на впровадження європейських стандартів тощо. 
Організатор проекту - EUROPEUM Institute for 
European Policy (Чеська Республіка).

Сума: $ 5 476 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Участь менеджерки програми Схід-Схід: 

партнерство без кордонів у чесько-українському про-
екті “Залучення громадських організацій до про-
цесу європейської інтеграції в Україні: досвід Чесь-
кої Республіки” (м. Прага, Чеська Республіка, 1-7 
грудня 2007р.). Мета візиту - ознайомлення із досві-
дом інформаційної роботи чеських НУО серед гро-
мадськості у світлі підтримки програмою Схід-Схід та 
Європейською програмою спільних проектів, спря-
мованих на підвищення обізнаності громадськості з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції (в 
межах спільних конкурсів), а також ознайомлення із 
досвідом Фонду Відкритого Суспільства Чеської Рес-
публіки щодо виконання операційної та грантодавчої 
діяльності у сфері євроінтеграції та міжнародної співп-
раці, обговорення з чеською координаторкою про-
грами Схід-Схід планів українсько-чеської співпраці.

Сума: $ 870 

Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” 
(01034, м.Київ, вул. Пушкінська 9, оф. 4,  
тел.(044) 531 12 76)

Керівник проекту: Софій Наталія 
Зміст проекту: Участь двох фахівців у сфері інклюзив-

ної освіти у міжнародному семінарі з питань впрова-
дження принципів інклюзивної освіти до державної 
освітньої політики (м. Вільнюс, Литва, 29-30 листо-
пада 2007р.). Cприяння змінам в освітній політиці для 
забезпечення прав дітей з особливими потребами 
на якісну освіту в умовах загальноосвітніх закладів. 
Впровадження інклюзивної моделі освіти як альтер-
нативи спеціальній освіті, підвищення поваги суспіль-
ства до індивідуальних особливостей і відмінностей 
кожної особи та розуміння необхідності забезпечення 
повноцінного життя кожного члена суспільства.

Сума: $ 588 

Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр 
“Вектор” (01023, м.Київ, вул. Щусєва, 24, 11,  
тел.235 65 87)

Керівник проекту: Вольф Олександр 
Зміст проекту: Участь семи фахівців з питань захисту 

прав пацієнтів, знеболення та фармакології у робочому 
візиті в межах українсько-грузинського проекту “Співп-
раця між Грузією та Україною у сфері забезпечення 
прав людини на безпечне та адекватне знеболення” 
(мм. Тбілісі та Батумі, Грузія, 24-28 січня 2008р.). Спри-
яння оптимізації національного законодавства з питань 
обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів 
задля забезпечення прав пацієнтів уразливих груп та 
підвищення ефективності паліативної допомоги. Парт-
нер проекту - Центр запобігання раку, Тбілісі.

Сума: $ 4 060 
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ПРОГРАМА  
“ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ПРОГРАМА  
“ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
Кількість проектів: 65 

Сума: $ 1 257 747

Частка у загальній сумі грантів: 19,13 %

Мета діяльності програми у 2007 році: підтримка ініціатив громадянського суспільства, 
що спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяння знаходженню 
консенсусу між зацікавленими суб’єктами щодо реалізації інституційних реформ у правовій 
системі держави.

Пріоритети програми у 2007 році: 

• Сприяння формуванню системи безоплатної правової допомоги.

• Включення мережі юридичних клінік у систему правової допомоги.

• Захист представників вразливих верств населення.

• Моніторинг дотримання і захисту прав людини і громадянських свобод.

• Протидія ксенофобії, дискримінації за ознаками етнічного походження.

• Протидія приховуванню суспільно важливої інформації, прозорість діяльності органів 
державної влади.

• Розробка та обговорення концепції судово-правової реформи, громадська підтримка 
реалізації реформи судової системи та судочинства.

• Гуманізація кримінального правосуддя, запровадження елементів змагального 
кримінального процесу, зростання ролі адвоката та сприяння становленню адвокатури.

Конкурси 2007 року:

Конкурс “Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади”, в рамках якого 
підтримано ініціативи неурядових організацій, спрямовані на реалізацію права особи на доступ до 
інформації, забезпечення більшої відкритості у діяльності органів влади, їх посадових та службових 
осіб.

Конкурс “Впровадження діяльності юридичних клінік у діяльність вищих навчальних 
закладів України та механізми правової допомоги населенню” спрямований на підтримку 
та розвиток юридичних клінік України, зміцнення та розширення їхньої мережі та інтеграції даної 
діяльності у навчально-практичний процес вищих навчальних закладів України при підготовці 
студентів за напрямом правознавство.
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Конкурс “Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції”, в рамках якого 
підтримано громадські ініціативи по проведенню комплексних заходів, спрямованих на судовий 
захист прав людини від дій та бездіяльності органів державної влади, їх посадових та службових 
осіб.

Конкурс “Моніторинг прав людини в Україні” спрямований на підтримку ініціатив неурядових 
організацій щодо збору, аналізу та поширення інформації про стан дотримання прав людини в 
Україні, здійснення правопросвітницької діяльності.

Конкурс “Підтримка Інтернет-порталів з питань прав людини” спрямований на підтримку 
громадських ініціатив по забезпеченню вільного доступу громадськості до систематизованої 
інформації про права людини в Україні шляхом створення та підтримки тематичних Інтернет-
порталів.

Конкурс “Участь недержавних організацій у гуманізації кримінально-виконавчої системи 
України”, в межах якого підтримано громадські ініціативи, спрямовані на підтримку процесу 
гуманізації пенітенціарної системи в Україні на основі міжнародних стандартів у галузі прав 
людини.

Тендер “Права людини в Конституції України”, в межах якого підтримані проекти, спрямовані 
на вироблення пропозицій недержавними організаціями щодо вдосконалення конституційних 
положень, які стосуються прав людини i основоположних свобод.

Важливі ініціативи та підтримані проекти:

• Сприяння реформуванню системи безоплатної правової допомоги в Україні: реалізація 
Спільної благодійної програми МФВ та Фонду Віктора Пінчука “Безоплатна правова 
допомога”. У межах якої розпочали діяльність Офіси громадського захисту у м. Харкові (з 
2006р.), м. Біла Церква Київської обл. (з лютого 2007р.), та м. Хмельницькому (з листопада 
2007р.). Офіси громадського захисту уклали угоди з обласними управліннями внутрішніх 
справ та здійснюють діяльність з надання правової допомоги усім затриманим особам з 
моменту затримання. Адвокати Офісів налагодили цілодобове чергування. Системна 
діяльність Офісів у пілотних регіонах та активна позиція адвокатів Офісів у кожній справі 
дозволяють змінювати усталену практику роботи правоохоронних органів.

 Соціологічне дослідження про доступ до безоплатної правової допомоги у кримінальних 
справах, проведене у Харківській області у 2007 році Харківським інститутом соціологічних 
досліджень показало, що лише 7,9% респондентів (ув'язнених) отримали можливість 
скористатись допомогою адвоката з моменту затримання до першого допиту та, виявилось, 
що 41,4% опитаних ув’язнених отримали таку можливість лише під час судового розгляду. 
Залучення адвоката до кримінального процесу вже на стадіях судового розгляду значно 
знижує його можливість впливати на хід справи. А усвідомлення правоохоронцями того 
факту, що адвокати можуть оскаржити затримання, здійснене без достатніх правових 
підстав, привело до того, що в середньому в 3-5 разів зменшилася кількість затримань у 
райвідділах, що взаємодіють із проектами.

 Якщо Офіс громадського захисту у Хмельницькому, який почав свою діяльність в листопаді 
2007 року отримав за перший місяць своєї діяльності від відділів міліції міста повідомлення 
про 70% затриманих, то уже в грудні адвокатам було повідомлено про усіх затриманих 
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(100%), а отже, усі затримані відділів міліції міста мали можливість отримати своєчасну 
правову допомогу.

 Адвокати Офісів також успішно домагаються застосування судами запобіжних засобів, 
альтернативних до взяття під варту, як, наприклад, звільнення затриманих осіб “під заставу” 
чи особисту поруку, тим самим, змінюючи практику застосування запобіжних засобів. Досвід 
роботи Офісів показує, що в разі активної позиції адвоката суди все частіше відмовляють у 
обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Скажімо, лише у 28% кримінальних 
справ, у яких брали участь адвокати Офісу у Білій Церкві застосовувався запобіжний захід 
у вигляді взяття під варту, у Харкові - у 30% справ.

 Як показало уже згадуване дослідження, 60,6% опитаних засуджених осіб вважають надану 
правову допомогу неякісною. У більшості випадків, допомогу надавав адвокат, призначений 
органами дізнання або судом. Тому, важливим принципом діяльності адвокатів Офісів 
громадського захисту є, перш за все, висока якість захисту осіб, які не можуть своїм коштом 
оплатити допомогу адвоката у кримінальних справах. За результатами аналізу завершених 
справ в Офісах громадського захисту, можна привести такі дані: у Білій Церкві – за 2007 
рік з 87 постановлених вироків суду у справах адвокатів Офісу лише 17 передбачають 
позбавлення волі, а у Харкові з 54 вироків - 19 передбачають позбавлення волі.

 Таким чином, накопичений та узагальнений протягом 2007 року досвід з надання 
безоплатної правової допомоги дає можливість сформувати законодавчі пропозиції, що 
мають забезпечити умови для реалізації права на правову допомогу в України. (Докладніше: 
http://pravo.prostir.ua)

• Підготовка у співпраці з правозахисними організаціями альтернативних до 
періодичних державних доповідей України до Комітетів ООН щодо виконання 
міжнародних зобов’язань України. Програма сприяла просуванню позитивних змін у 
галузі прав людини в Україні як на національному, так і на міжнародному рівні. Зокрема, 
було підтримано підготовку та представлення на 38 сесії Комітету ООН проти катувань 
альтернативної до державної доповіді. Повний текст представлений на веб-сторінці Комітету 
ООН: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats38.htm

 У листопаді 2007р. на 39 сесії Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав 
відбувся розгляд періодичної доповіді Уряду України про виконання положень Міжнародного 
Пакту про економічні, соціальні та культурні права. Міжнародний Фонд “Відродження” 
та Українська Гельсінська Спілка з прав людини, у співпраці із 15 недержавними 
організаціями України, представили спільну альтернативну до державної доповідь, текст 
якої представлений на офіційній веб-сторінці Комітету ООН: http://www2.ohchr.org/english/
bodies/cescr/cescrs39.htm. За наслідками розгляду представлених доповідей, експертами 
Комітетів були ухвалені підсумкові висновки, що великою мірою врахували пропозиції та 
критичні зауваження недержавних організацій. Міжнародний Фонд “Відродження” й надалі 
сприятиме належній реалізації висновків Комітетів ООН та слідкуватиме за їх виконанням.

 Програмою також надана підтримка Жіночому Консорціуму України для підготовки 
альтернативної доповіді до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. Її розгляд має 
відбутися у 2008 році. (Звернення Національної асамблеї інвалідів України: http://naiu.org.ua/
index.php?Itemid=96&id=1175&option=com_content&task=view. Розпорядження Президента 
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про підписання Конвенції від імені України: http://www.president.gov.ua/documents/ 
6997.html)

 Національна Асамблея інвалідів України за підтримки програми здійснює кампанію 
спрямовану на прискорення приєднання України до Конвенції ООН про захист прав 
інвалідів. Конвенція відкрита до підписання державами-учасниками ООН і передбачає нові 
можливості для захисту прав людей з обмеженими можливостями. За кілька місяців після 
започаткування діяльності за проектом Президент України дав доручення Міністрові праці 
та соціальної політики підписати Конвенцію від імені України.

• Підтримка правозахисних організацій для захисту суспільних інтересів через 
стратегічні судові справи, а також мережування юристів та адвокатів, що здійснюють 
професійну діяльність у галузі прав людини. Програма також надає підтримку діяльності 
з судового захисту прав людини. Зокрема, такі можливості передбачають проекти: 
“Фонд правового захисту жертв порушень прав людини” http://www.helsinki.org.ua/index.
php?r=a1b9, “Стратегічний судовий захист” http://hrlawyers.khpg.org.ua/

 У 2007р. Європейський Суд з прав людини визнав порушення прав людини у справах 
Кучерук проти України та Яковенко проти України, що були підтримані в рамках проекту із 
стратегічного судового захисту прав людини. Рішення у цих справах зробили предметом 
міжнародної уваги питання жорстокого поводження у місцях попереднього ув’язнення та 
відбування покарання, відсутності належної медичної допомоги тощо.

 Враховуючи наміри провідних політичних сил країни внести зміни до положень Конституції, 
програма надала підтримку Харківській правозахисній групі для вироблення пропозицій 
та проведення регіональних консультацій з громадськістю з питань вдосконалення 
конституційно-правового захисту прав людини. Ця діяльність матиме своє продовження у 
2008 році.

• МФВ першим серед донорських організацій, що діють в Україні, відреагував на зростаючу 
проблему поширення расизму та ксенофобії у країні. Зокрема, у 2007 році збільшилася 
кількість нападів на людей на ґрунті расової та іншої ненависті. Програмою підтримані 
моніторингові проекти Міжнародної Амністії в Україні та Конгресу національних громад.

• Посиленню обізнаності та поінформованості населення про права людини в Україні 
сприяли ініціативи щодо поширення систематизованої інформації. Так, за підтримки 
програми діють найбільш популярні Інтернет - портали з прав людини: http://human-rights.
unian.net/, http://www.helsinki.org.ua, http://www.khpg.org, http://www.upp.org.ua, http://www.
xenodocuments.org.ua,.

 Незважаючи на короткий час свого існування, ці ресурси стали авторитетними та 
популярними джерелами інформації про права людини в Україні для усіх зацікавлених осіб 
та засобів масової інформації.

 Також програма виступила одним з ініціаторів та організаторів фестивалю фільмів про 
права людини “Український контекст”(http://www.docudays.org.ua).

• Програма продовжила розпочату раніше системну діяльність щодо забезпечення доступу 
до інформації, що становить суспільний інтерес і знаходиться у володінні органів державної 
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влади та місцевого самоврядування. Організації – партнери програми здійснювали свою 
діяльність переважно на регіональному та місцевому рівні. Особливу увагу організації 
звернули на проблеми, пов’язані із забезпеченням доступу до екологічної інформації, 
дотримання положень Оргуської Конвенції.

 Водночас, підтримані програмою зусилля недержавних організацій щодо припинення 
протиправної практики надання нормативно-правовим актам уряду незаконних 
обмежувальних грифів, були, нарешті, офіційно визнані владою правомірними. Так, за 
офіційним повідомленням прес-служби Міністерства юстиції України Кабінет Міністрів 
планує зняти з урядових постанов та розпоряджень, виданих у 1991 – 2005 роках позначки 
“Не для друку” та “Опублікуванню не підлягає”, оскільки подібні грифи обмеження доступу 
не передбачені законодавством України. Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, 
своїм розпорядженням уряд планує забезпечити вільний доступ до актів законодавства, 
що були закриті для загального доступу у попередні роки, також привести у відповідність 
до законодавства загальну практику обмеження доступу до актів органів виконавчої влади, 
скасувавши використання позначок або грифів обмеження доступу, що не передбачені 
законодавством.

 Міністр юстиції повідомив, що відповідно до розпорядження скасовується обмеження 
доступу до понад 1 тис. урядових актів виданих у 1991 – 2005 роках з позначкою “Не для 
друку”, а також до актів Кабміну виданих за цей же період з позначкою “Опублікуванню 
не підлягає”. (Дивіться також: про наміри Міністерства юстиції зняти обмежувальні грифи:  
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1201006896. Про конференцію по доступу до 
інформації, проведену організацією ЕПЛ (Екологія. Право. Людина) за підтримки МФВ, а 
також текст схвалених рекомендацій доступні тут: http://www.epl.org.ua/news_novyny_ost.
htm#2008_02_12. Судові справи цієї організації представлені тут: http://www.epl.org.ua/a_
spravy.htm).

• Запровадження механізмів громадського контролю за забезпеченням прав людини 
в установах виконання покарань. За напрямом програмної діяльності, що стосується 
сприяння реформуванню кримінальної юстиції, Програмою підтримано низку ініціатив 
громадських організацій, спрямованих на забезпечення дотримання прав людини в 
діяльності установ системи кримінальної юстиції. Зокрема, за підтримки програми 
благодійна організація “Чернігівський жіночий правозахисний центр” здійснила громадську 
експертизу нормативних актів Державного департаменту України з питань виконання 
покарань щодо їх відповідності положенням Європейської Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. Було виявлено, що Державний департамент України з питань 
виконання покарань видав низку наказів, положення яких в тій чи іншій мірі призводять до 
порушення прав і законних інтересів засуджених. Зокрема, пунктом 43 наказу ДДУПВП 
№275 від 25.12.2003 року, передбачалося вилучення листів, виконаних тайнописом, 
шифром або із застосуванням інших умовностей, а також тих, що містять відомості, які не 
підлягають розголошенню, і що вони адресату не надсилалися, засудженому не вручалися, 
а вилучалися і знищувалися. Така редакція пункту 43 вищезгаданого наказу призвела до 
обмеження права засудженого на листування, його листи можуть безслідно зникати, не 
говорячи вже про скарги та заяви на неправомірні дії адміністрації виправних колоній. 
Фактично цим наказом було запроваджено цензуру кореспонденції в колоніях. Інструкцією 
з перегляду кореспонденції, затвердженої Наказом №13 від 25.01.2006 також порушувались 

http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1201006896
http://www.epl.org.ua/a_spravy.htm
http://www.epl.org.ua/a_spravy.htm
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права засуджених передбачені статтею 301 “Право на особисте життя та його таємницю” 
та статтею 302 “Право на інформацію” Цивільного кодексу України.

 Здійснений аналіз виявив порушення прав людини у положеннях Наказу Державного 
департаменту України з питань виконання покарань №167 від 10.10.2005 року “Про 
затвердження Положення про підрозділ спеціального призначення” особливо пунктів 3.5., 
3.6, 3.9, якими передбачений порядок проведення оглядів і обшуків засуджених та осіб 
взятих під варту, а також огляд інших осіб та їх речей, що знаходяться на території установи. 
Пунктом 3.9 на підрозділ спеціального призначення покладено функції забезпечення 
правопорядку і дотримання вимог режиму та правил внутрішнього розпорядку в установах 
виконання покарань і на прилеглих до них територіях. Неправовий характер цього наказу 
спровокував акти непокори в ряді виправних колоній України. Причиною протестів 
стало введення на територію колоній особового складу спецпідрозділів в спеціальному 
обмундируванні для проведення оглядів і обшуків засуджених та їх речей, приміщень, де 
вони проживають і працюють; застосування особовим складом цих підрозділів надмірної 
фізичної сили та спеціальних засобів.

 26 грудня 2007 року за №1302-5 Мін’юстом прийнято рішення про скасування реєстрації 
наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань №167 від 10.10.2005 
року “Про затвердження Положення про підрозділ спеціального призначення”. Відповідно 
до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерств та інших 
органів виконавчої влади (Постанова Кабміну від 28.12.1992р.№731) реєстрацію Наказу 
№167 було скасовано у відповідності з в-1 пункту 17 даної постанови у зв’язку з одержанням 
висновку Мін’юсту про невідповідність даного Наказу Європейській Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського Суду з прав людини. 
Також Міністерство юстиції України завершує роботу щодо внесення змін до Наказів №275 
та №13.

• Програма Юридичних клінік України, що реалізується як ініціатива МФВ, за підтримки 
Фонду Віктора Пінчука, 2007 року набула поширення серед вищих навчальних закладів та 
професійного юридичного середовища, отримала загальнодержавний офіційний статус, 
гармонійно інтегрувавшись як в систему вищої юридичної освіти, так і у систему правової 
просвіти/допомоги населенню.

 У 2006р. до прийняття Наказу МОНУ “Про затвердження типового положення про юридичну 
клініку вищого навчального закладу України” (№592 від 3.08.2006р.) в Україні відповідно 
до вимог Стандартів юридичних клінік України їх кількість налічувала 35 осередків. Після 
прийняття вищезгаданого Наказу мережа юридичних клінік України (станом на 1 січня 2008) 
складається з 45-ти юридичних клінік у 22-ох областях України. В результаті, діяльності 
мережі юридичних клінік у 2007 році правовою допомогою охоплено понад 16 000 громадян 
залучено понад 170 науково-педагогічних працівників ВНЗ України 3-4 рівня акредитації, 
що готують юридичні кадри, та понад 1500 студентів-правників. Підсумки діяльності будуть 
уточнені на З’їзді юридичних клінік у лютому 2008р.

 Започатковано випуск професійного періодичного видання – Вісник Юридичної клінічної 
програми України, також розвивається й функціонує професійний тематичний веб-ресурс 
ЮКПУ – www.legalclinics.org.ua. 
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 У 2007 році було створено Міжнародний благодійний фонд “Фундація юридичних клінік 
України”, що покликаний забезпечувати програмну діяльність Юридичної клінічної програми, 
відслідковувати професійно-якісний рівень функціонування Юридичної клінічної програми, 
підтримувати діяльність юридичних клінік на місцях.

• Окрім вищезазначених напрямів програма ініціювала та підтримувала: участь 
громадськості у діяльності громадських рад при МВС на національному і регіональному 
рівнях; моніторинг прав людини та основоположних свобод; організацію проведення 
заходів із вдосконалення професійних знань представників правозахисних організацій, 
викладачів прав людини; громадське обговорення концепції державної політики у сфері 
кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку; заходи з підвищення прозорості 
судочинства. У випадках, коли влада визнавала необхідність запропонованих заходів – 
програма ефективно взаємодіяла з її відповідними органами. У разі відсутності вираженого 
бажання та послідовних кроків із здійснення реформаторських заходів, програма більш 
активно сприяла діяльності своїх партнерів із недержавних організацій, допомагаючи таким 
чином активному та організованому громадянському суспільству формувати та підтримувати 
реформаторські наміри представників влади.

Партнерство та співпраця

Реалізуючи свої завдання Програма співпрацює з Міністерством юстиції України, Національною 
Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Міністерством внутрішніх 
справ України, Спілкою адвокатів України щодо формування в Україні системи безоплатної правової 
допомоги в рамках Спільної благодійної програми із благодійним Фондом Віктора Пінчука.

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Волинська обл. 1 - $ 6 991 $ -

Дніпропетровська обл. 1 - $ 6 996 $ -

Донецька обл. 2 2 $ 24 000 $ 24 000

м. Київ 30 20 $ 498 942 $ 385 886

Київська обл. 2 - $ 62 146 $ -

Кіровоградська обл. 1 - $ 11 000 $ -

Луганська обл. 3 - $ 41 115 $ -

Львівська обл. 7 5 $ 86 414 $ 65 209

Тернопільська обл. 1 - $ 12 530 $ -

Харківська обл. 7 3 $ 308 641 $ 89 935

Херсонська обл. 1 1 $ 9 310 $ 9 310

Хмельницька обл. 4 - $ 122 202 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 7 000 $ -

Чернівецька обл. 1 - $ 8 100 $ -

Чернігівська обл. 3 1 $ 52 360 $ 25 660

Разом: 65 32 $ 1 257 747 $ 600 000
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Захист прав людини і  
основних свобод

Кількість проектів: 40 

Сума: $ 896 841

Частка у загальній сумі грантів: 13,72 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Дніпропетровська обл. 1 - $ 6 996 $ -

Донецька обл. 1 1 $ 16 000 $ 16 000

м. Київ 15 9 $ 224 181 $ 146 616

Київська обл. 2 - $ 62 146 $ -

Кіровоградська обл. 1 - $ 11 000 $ -

Луганська обл. 3 - $ 41 115 $ -

Львівська обл. 5 4 $ 71 185 $ 56 980

Тернопільська обл. 1 - $ 12 530 $ -

Харківська обл. 6 3 $ 300 616 $ 89 935

Херсонська обл. 1 1 $ 9 310 $ 9 310

Хмельницька обл. 2 - $ 101 402 $ -

Чернігівська обл. 2 1 $ 40 360 $ 25 660

Разом: 40 19 $ 896 841 $ 344 501

Проекти, підтримані за програмою:

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”

Організація: Громадський комітет сприяння реалізації 
Конституційного права людини на правову допомогу 
(Київська обл., м.Біла Церква, Сквирське шосе, 194, 
оф. 102, тел.8 044 634 47 33)

Керівник проекту: Кіккас Віктор 
Зміст проекту: Підтримка діяльності створеного в м. 

Біла Церква Київської обл. Офісу громадського 
захисту - пілотного проекту з надання вторинної 
правової допомоги (допомоги у кримінальних 
справах). В Офісі працюють адвокати, які надають 
безоплатну правову допомогу усім затриманим від 
моменту затримання і на інших стадіях процесу. 
Зараз діяльність Офісу поширюється не тільки на 
місто Біла Церква, а й на Білоцерківський район. 

Крім адвокатів Офісу, до надання безоплатної 
правової допомоги залучаються адвокати за 
окремими справами у випадках конфлікту інтересів 
чи перезавантаження адвокатів Офісу. Офіс 
налагодив співпрацю з організацією (юридичною 
клінікою), яка надає первинну правову допомогу, тим 
самим ці організації створили в місті цілісну систему 
надання різних видів правової допомоги.

Сума: $ 66 834 
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Організація: Всеукраїнський комітет захисту дітей 
(01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 10-59,  
тел.050 3316586)

Керівник проекту: Кухар Ольга 
Зміст проекту: Аналіз змісту державної політики по 

запобіганню жорстокому поводженню з дітьми. 
Дослідження поширеності недбалого/жорстокого 
поводження із дітьми у чотирьох областях України. 
Визначення законодавчих прогалин у цій сфері та 
ступеня взаємодії між органами освіти, охорони 
здоров'я та внутрішніх справ. Розробка пропозицій 
для покращення законодавства та правових 
рекомендацій органам публічного адміністрування з 
метою суттєвого покращення захисту прав дітей від 
недбалого чи жорстокого поводження.

Сума: $ 15 000 

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 
Зміст проекту: Проведення в м.Києві IV щорічного 

кінофестивалю “Дні документального кіно про 
права людини “Український контекст”. Презентація 
та ретроспективний показ фільмів Празького та 
Варшавського кінофестивалів, а також проведення 
обговорень, семінарів, конференцій, майстер-класів.

Сума: $ 19 970 

Організація: Херсонський обласний фонд милосердя та 
здоров'я (73000, м.Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 19-24, 
тел.(0552) 49-60-03)

Керівник проекту: Бімбірайте Наталя-Дануте 
Зміст проекту: Проведення Міжнародної конференції 

“Захист та сприяння дотриманню прав людини 
через надання правової допомоги” за участі 
правозахисників, експертів, юристів, вчених та 
представників державних органів з Африки, Азії, 
Східної Європи (всього з 21 країни).

Сума: $ 9 310 

Організація: Луганська обласна філія української 
студентської спілки “Студентське Братство 
Луганської області “СБ” (91040, м.Луганськ, кв 50 
років Жовтня, 22/40, тел.064 259 54 16)

Керівник проекту: Кормілецький Олексій 
Зміст проекту: Подання інформаційних запитів та 

звернень громадян до органів влади Луганської, 
Донецької та Дніпропетровської областей з 
метою визначення відкритості влади. Проведення 
просвітницьких заходів на тему: “Як реалізувати 
своє право на отримання інформації”. Поширення 
інформації за підсумками реалізації проекту.

Сума: $ 14 960 

Організація: Асоціація “Спільний простір”  
(04119, м.Київ, вул. Мельникова, 36/1, оф.210, 
тел.(044) 483 19 59)

Керівник проекту: Нестеряк Юрій 
Зміст проекту: Збір та аналіз інформації про основні 

тенденції дотування державних і комунальних ЗМІ, 
стратегії їх діяльності та майбутні перспективи, 
а також форми співпраці з офіційними прес-
службами щодо редакційної політики і впливу на неї. 
Проведення масової публічної кампанії “Громадське 
тестування прозорості влади - хто наступний?” 
через публікацію результатів скоординованої акції з 
надсилання запитів до органів влади різних рівнів у 
24-х регіональних періодичних виданнях.

Сума: $ 8 500 

Організація: Дитяча екологічна громадська організація 
“Флора” (25015, м.Кіровоград, вул. В. Єгорова, 19, 
кв. 2, тел.(0522) 24 92 23)

Керівник проекту: Дуднік Інга 
Зміст проекту: Проведення дослідження рівня можли-

вості пасивного та активного доступу до інформації 
про діяльність органів влади, проведення тренінгу для 
державних службовців, видання та розповсюдження 
брошури “Доступ до інформації. Регіональний аспект”.

Сума: $ 11 000 

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародний рух “Міжнародна Амністія в Україні” 
(01015, м.Київ, а/с 60, тел.044 469 70 27)

Керівник проекту: Тарановська Антоніна 
Зміст проекту: Розробка україномовного інформацій-

ного ресурсу для розміщення зведеного і стандарти-
зованого моніторингу проявів нетерпимості в Україні, 
аналізу, дій влади щодо вирішення даної проблеми, 
висвітлення правозахисних, правових і наукових 
аспектів даної проблеми, а також успішних способів 
правозахисної громадянської активності.

Сума: $ 19 950 
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Організація: Асоціація найманих працівників і власників 
(94400, Луганська обл., м.Краснодон, НПГ шахти  
ім. М.П. Баракова, тел.06435 2-23-54, 0642 55-33-07)

Керівник проекту: Калітвенцев Дмитро 
Зміст проекту: Проведення моніторингу дотримання 

прав працівників приватизованих вугільних підпри-
ємств на працю та на свободу об'єднань. Підготовка 
та поширення аналітичної доповіді за результатами 
моніторингу. Напрацювання і подання до профспілок 
рекомендацій з розвитку стратегії захисту прав пра-
цівників, подання до роботодавців і державних уста-
нов аналітичних записок щодо розвитку соціального 
партнерства на таких підприємствах.

Сума: $ 11 500 

Організація: Громадська 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 
Зміст проекту: Комплексне дослідження відносин 

власності, здійснення владних повноважень в 
межах Новопсковського району Луганщини: 
аналіз ефективності державного контролю за 
зловживаннями посадових осіб та суб'єктів 
господарювання у сфері земельних відносин; 
моніторинг неправових практик у системі 
експлуатації землі і праці; оцінка державного 
контролю за дотриманням прав громадян щодо 
виявлених випадків таких порушень.

Сума: $ 14 655 

Організація: Фундація “Відкрите суспільство”  
(04071, м.Київ, вул. Костянтинівська, 37, кв.22, 
тел.(044) 417-7016)

Керівник проекту: Шевченко Леся 
Зміст проекту: Підтримка тематичного ресурсу 

“УНІАН - права людини”, що є постійним джерелом 
інформації про права людини. Висвітлення діяльності 
недержавних правозахисних організацій у цій сфері.

Сума: $ 19 965 

Організація: Тернопільська обласна громадська 
організація “Спілка власників землі”  
(46001, м.Тернопіль, вул. Замкова, 14, кім. 312, 
тел.(0352) 252-793

Керівник проекту: Римар Лариса
Зміст проекту: Проведення дослідження з питань 

безоплатної приватизації землі громадянами 
України на прикладі Тернопільської, Миколаївської, 
Луганської та Київської областей.

Сума: $ 12 530 

Організація: Регіональний благодійний фонд 
“Резонанс” (79016, м.Львів, вул. Декарта, 2/2, 
тел.032 236 7069, 7969)

Керівник проекту: Гук Лілія 
Зміст проекту: Моніторинг дотримання європейських 

стандартів у випадках обмеження права власності, 
у тому числі аналіз чинного українського законодав-
ства, розробка пропозицій щодо приведення укра-
їнської судової практики у відповідність до європей-
ських стандартів. Проведення підсумкового семінару 
для суддів, адвокатів, юристів правозахисних органі-
зацій за результатами моніторингу. Видання підсум-
кової доповіді.

Сума: $ 10 000 

Організація: Благодійна організація “Чернігівський 
жіночий правозахисний центр” (14014, м.Чернігів, 
вул. Толстого ,120, а/с 797, тел.(0462) 483 26)

Керівник проекту: Лепеха Алла 
Зміст проекту: Моніторинг забезпечення соціально-

правового захисту працівників кримінально-вико-
навчої системи України. Проведення науково-прак-
тичних конференцій з метою обговорення проблем 
дотримання прав працівників пенітенціарних установ, 
семінарів для персоналу виправних колоній Чернігів-
ської області, громадських слухань на тему: “Забез-
печення соціально-правового захисту співробітників 
пенітенціарної системи - гарантія дотримання прав 
засуджених”. Створення Центру безкоштовної пра-
вової допомоги для співробітників пенітенціарних 
установ Чернігівської області.

Сума: $ 14 700 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд 
“Правова ініціатива” (02232, м.Київ,  
вул. Закревського, 87-в, оф. 13,  
тел.(044) 530-16-09, 269-6000)

Керівник проекту: Корнієнко Ольга 
Зміст проекту: Моніторинг реалізації соціальних прав 

засуджених (права на освіту, отримання професії, 
права на працю, охорону здоров'я тощо) в устано-
вах виконання покарань Київської області. Аналіз 
відповідності кримінально-виконавчого законодав-
ства України міжнародним стандартам щодо соціаль-
них прав ув'язнених осіб та підготовка пропозицій 
до кримінально-виконавчого законодавства. Прове-
дення круглого столу за участю працівників Мініс-
терства юстиції України, Державного департаменту 
України з питань виконання покарань, Генеральної 
прокуратури, Міністерства праці та соціальної полі-
тики, апарату Уповноваженого ВРУ з метою презен-
тації підсумків моніторингу.

Сума: $ 11 400 
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Організація: ЛОО ВГО “Громадська мережа ОПОРА” 
(79007, Львівська обл., м.Львів, вул. Шопена, 4, оф.1, 
тел.(0322) 74 63 14)

Керівник проекту: Гаталяк Тарас 
Зміст проекту: Визначення проблем у галузі 

захисту права на приватність в Україні у контексті 
Європейської Конвенції з прав людини та 
основоположних свобод, а також судової практики 
Європейського суду з прав людини. Проведення 
просвітницьких заходів, аналіз законопроектів, що 
стосуються цієї тематики.

Сума: $ 14 990 

Організація: Громадська організація “Товариство 
сприяння українсько-польській співпраці у галузі 
юридичної освіти та науки” (79000, Львівська обл., 
м.Львів, вул. Сніжна, буд. 6, кв. 5, тел.(0322) 969 858).

Керівник проекту: Яцків Тетяна Геннадіївна.
Зміст проекту: Дослідження реалізації свободи об'єд-

нань в Україні у контексті конституційних гарантій та 
ст.11 Європейської Конвенції з прав людини та осно-
воположних свобод. Розробка практичних рекомен-
дацій, надання консультацій зацікавленим суб'єктам.

Сума: $ 12 000 

Організація: Громадська організація “Інформаційно-
аналітичний центр “Громадський простір”  
(02140, м.Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140,  
тел.(044) 572-9337)

Керівник проекту: Шамрай Павло 
Зміст проекту: Створення Інтернет-порталу “Правовий 

простір”, що містить інформацію про хід реформи 
системи безоплатної правової допомоги в Україні, 
інформацію про організації, які надають правову 
допомогу громадянам та є майданчиком для 
спілкування між організаціями і експертами, 
залучени[ до реформи.

Сума: $ 14 740 

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61000, м.Харків, вул. 23 Серпня, 39, кв. 55,  
тел.(096) 364 87 14)

Керівник проекту: Кобзін Денис 
Зміст проекту: Проведення дослідження стану доступу до 

безоплатної правової допомоги у Харківському регіоні. 
За результатами дослідження був підготовлений звіт, 
який презентувався на Всеукраїнській конференції у 
грудні 2007 року. З текстом звіту можна ознайомитись 
за адресою www.irf.kiev.ua у рубриці програми 
“Верховенство права”.

Сума: $ 14 401 

Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Правова єдність” (09100, м.Біла Церква, 
бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13, тел.(044) 63 40 440)

Керівник проекту: Настіна Ольга 
Зміст проекту: Створення Центру надання первинної 

правової допомоги у місті Біла Церква Київської 
обл. на базі юридичної клініки Білоцерківського 
державного аграрного університету та з залученням 
ресурсів міської влади. Юристи Центру надають 
безоплатні правові консультації та правову 
інформацію населенню міста.

Сума: $ 33 055 

Організація: Благодійна організація “Пілотний проект 
“Правова допомога” (61010, м.Харків,  
просп. Гагаріна, 4, кв. 87, тел.057 754 59 86)

Керівник проекту: Тімохов Олег 
Зміст проекту: Підтримка діяльності створеного в 

Харкові Офісу громадського захисту - пілотного 
проекту з надання вторинної правової допомоги. 
Метою діяльності офісу є апробація нових форм 
надання безоплатної правової допомоги. У Офісі 
працюють адвокати, які надають безоплатну 
правову допомогу усім затриманим трьох райвідділів 
міста з моменту затримання і на всіх подальших 
стадіях провадження у справі. Для своєчасного 
забезпечення правовою допомогою усіх затриманих 
адвокати налагодили цілодобове чергування.Зараз 
Офіс розширює чвою джіяльність до п'яти районів 
міста.

Сума: $ 129 446 

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 
Зміст проекту: Проведення щорічного кінофестивалю 

“Дні документального кіно про права людини” у 12 
регіонах України: показ та обговорення кращих 
творів світового та вітчизняного неігрового кіно, 
присвяченого правам людини, презентація та 
ретроспективний показ фільмів - переможців 
Празького та Варшавського кінофестивалів. 
Проведення презентації програми фестивалю серед 
співробітників обласних управлінь МВС України 24 
регіонів та АР Крим.

Сума: $ 19 970 
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Організація: Національна асамблея інвалідів України 
(01034, м.Київ, вул. Рейтарська, 8/5А, к. 110,  
тел.229-6182)

Керівник проекту: Скрипка Наталія 
Зміст проекту: Моніторинг дотримання прав людей з 

інвалідністю, аналіз національного законодавства 
на його відповідність європейським стандартам 
та Конвенції ООН з прав інвалідів. Вироблення 
рекомендацій щодо приєднання України до Конвенції 
ООН з прав інвалідів.

Сума: $ 14 965 

Організація: ЛОО ВГО “Громадська мережа ОПОРА” 
(79007, Львівська обл., м.Львів, вул. Шопена, 4, оф.1, 
тел.(0322) 74 63 14)

Керівник проекту: Тополевська Лідія 
Зміст проекту: Підтримка діяльності громадської 

приймальні, ініціювання адміністративних позовів 
на дії/бездіяльність органів внутрішніх справ; 
підтримка розгляду адміністративних позовів про дії/
бездіяльність працівників міліції у судах. Проведення 
круглого столу та конференції, присвячених 
взаємодії громадян та міліції, семінару для активістів 
громадських організацій з метою поширення 
знань та навичок щодо практики та особливостей 
адміністративного судочинства.

Сума: $ 14 205 

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики” 
(49102, м.Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110, 
тел.(056) 745 40 64)

Керівник проекту: Літвінов Олексій 
Зміст проекту: Визначення регуляторних 

актів, що становлять суспільний інтерес та 
оскарження у порядку, передбаченому Кодексом 
адміністративного судочинства України тих із них, 
що були ухвалені з порушеннями встановленої 
процедури.

Сума: $ 6 996 

Організація: Конгрес національних громад України 
(03049, м.Київ, вул. Курська, буд. 6, к. 39,  
тел.(044) 248 36 70, 34)

Керівник проекту: Лихачов В'ячеслав 
Зміст проекту: Моніторинг проявів расизму та 

ксенофобії в українському суспільстві. Формування 
мережі організацій, що здійснюватимуть системну 
діяльність з протидії дискримінації за національною 
ознакою.

Сума: $ 14 680 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Романов Роман 
Зміст проекту: Навчальний візит експертів, залучених 

до реалізації пілотних проектів з надання безоплатної 
правової допомоги до Нідерландів. Метою візиту 
було ознайомлення з системою надання безоплатної 
правової допомоги, яка існує в цій країні та вивчення, 
зокрема, принципів організації надання первинної 
правової допомоги.

Сума: $ 6 765 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Романов Роман 
Зміст проекту: Підготовка альтернативної до п'ятої 

державної доповіді неурядових організацій 
щодо виконання Україною Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні та культурні права. 
Представлення Альтернативної доповіді на сесії 
Комітету ООН з економічних, соціальних та 
культурних прав у Женеві.

Сума: $ 15 860 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд 
“Правова ініціатива” (02232, м.Київ,  
вул. Закревського, 87-в, оф. 13,  
тел.(044) 530-16-09, 269-6000)

Керівник проекту: Корнієнко Ольга 
Зміст проекту: Сприяння впровадженню міжнародних 

стандартів у сфері правової допомоги засудженим. 
Випуск правового довідника, буклетів та листівок 
з питань реалізації прав ув'язнених, організація 
консультаційних пунктів правової допомоги та 
проведення інформаційно-просвітницької роботи 
серед засуджених в установах виконання покарань 
м. Києва та Київської області.

Сума: $ 11 430 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Романов Роман 
Зміст проекту: Участь менеджерів офісів громадського 

захисту з Харкова, Хмельницького та м. Біла Церква 
Київської обл. у Регіональному семінарі з питань 
ефективного управління Офісом громадського 
захисту у м. Тбілісі (Грузія).

Сума: $ 3 470 
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Організація: Хмельницьке обласне громадське 
об'єднання адвокатів “Агенція захисту”  
(29013, м.Хмельницький, вул. Подільська, 3, 
тел.(0382) 76 30 10)

Керівник проекту: Вагіна Наталія 
Зміст проекту: Створення Офісу громадського 

захисту у м. Хмельницькому. В офісі працюють 
адвокати, які надають безоплатну правову допомогу 
усім затриманим особам у кримінальних справах 
з моменту затримання та на всіх інших стадіях 
провадження. Адвокати Офісу налагодили цілодобе 
чергування, що дозволяє забезпечити правовою 
допомогою кожного затриманого з моменту 
затримання.

Сума: $ 77 822 

Організація: Донецька міська організація “Міжнародна 
Амністія” (83092, м.Донецьк, а/с 4836,  
тел.(062) 304 14 71)

Керівник проекту: Букалов Олександр 
Зміст проекту: Створення спеціалізованого Інтер-

нет - порталу, на якому висвітлюються події у сфері 
застосування кримінальних покарань, взаємодії гро-
мадських організацій з органами та установами пені-
тенціарної системи, здійснюється обмін досвідом між 
неурядовими організаціями щодо діяльності, спрямо-
ваної на гуманізацію кримінально-виконавчої системи.

Сума: $ 16 000 

Організація: Громадська організація “Аналітичний центр 
Соціоконсалтинг” (01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 44-А, 
тел.(044) 234-47-69)

Керівник проекту: Демченко Ірина 
Зміст проекту: Розробка методології та проведення 

навчальних семінарів-тренінгів для медичних 
працівників, що працюють у виправних установах. 
Підготовка буклетів для працівників пенітенціарних 
установ “Права засуджених як пацієнтів”.

Сума: $ 9 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Романов Роман 
Зміст проекту: Проведення в Києві конференції “Фор-

мування системи надання безоплатної право-
вої допомоги”. Мета конференції - обговорити хід 
реформи, основні досягнення пілотних проектів та 
подальший розвиток реформи. Учасники конферен-
ції - керівники пілотних проектів, іноземні експерти, 
представники органів державної влади. За резуль-
татами обговорення учасники конфренції прийняли 
рекомендації щодо подальших заходів реформи.

Сума: $ 36 000 

Організація: Харківська правозахисна група (61002, 
м.Харків-2, а/с 10430, тел.(057) 700-67-71)

Керівник проекту: Рапп Ірина 
Зміст проекту: Аналіз чинних положень Конституції 

України, які стосуються прав людини та 
основоположних свобод, моніторинг діяльності 
Уповноваженого ВРУ з прав людини. Проведення 
необхідних досліджень та вироблення конкретних 
пропозицій щодо зміни тексту Конституції 
та законодавчого регулювання діяльності 
Конституційного суду та Уповноваженого з прав 
людини. Проведення широкої інформаційної та 
просвітницької кампанії щодо пропонованих змін до 
Конституції та іншої діяльності за проектом, зокрема, 
організація 12 круглих столів за участю правничої 
громадськості в Києві, Харкові, Львові, Одесі для 
обговорення розроблених законопроектів, низки 
прес-конференцій тощо.

Сума: $ 49 995 

Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Екологія-Право-Людина” (79000, м.Львів, а/с 316, 
тел.032 2751534)

Керівник проекту: Янклевич Олеся 
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції 

“Захист права на інформацію в Україні” за участю 
науковців, викладачів, практикуючих юристів, 
міжнародних експертів, представників неурядових 
організацій з метою обговорення актуальних 
проблем доступу громадськості до інформації в 
Україні та в інших державах. Вироблення зауважень 
та пропозицій до чинних нормативно-правових 
актів з метою приведення їх у відповідність до вимог 
міжнародного законодавства.

Сума: $ 19 990 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Романов Роман 
Зміст проекту: Експертна підтримка пілотних проектів 

у мм. Харкові, Хмельницькому та м. Біла Церква 
Київської обл. Підтримка робочої групи з розробки 
пропозицій до законодавчого регулювання сфери 
надання безоплатної правової допомоги в Україні.

Сума: $ 21 956 



Річний звіт Міжнародного фонду “Відродження” за 2007 рік 125

Організація: Громадський комітет сприяння реалізації 
Конституційного права людини на правову допомогу 
(Київська обл., м.Біла Церква, Сквирське шосе, 194, 
оф. 102, тел.8 044 634 47 33)

Керівник проекту: Кіккас Віктор 
Зміст проекту: Підтримка діяльності Офісу 

громадського захисту у м. Біла Церква Київської 
обл. Адвокати Офісу надають безоплатну правову 
допомогу усім затриманим міського та районного 
відділів міліції з моменту затримання та на усіх 
стадіях провадження у справі.

Сума: $ 29 091 

Організація: Громадська організація “Хмельницьке 
регіональне відділення Асоціації міст України” (29000, 
Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Гагаріна, 18, 
тел.(0382) 76-54-03)

Керівник проекту: Місяць Андрій 
Зміст проекту: Cтворення Центру надання правової 

інформації та правових консультацій в  
м. Хмельницькому. В Центрі працюють юристи, 
які надають правову допомогу (консультації, 
інформацію, допомагають при складанні правових 
документів) населенню міста.

Сума: $ 23 580 

Організація: Міська молодіжна громадська організація 
“Молодіжна Альтернатива “М'АРТ” (14033, м.Чернігів, 
а/с 79, тел.(0462) 132-999, (04622) 7-32-81)

Керівник проекту: Бут Владислава 
Зміст проекту: Розробка стратегії з представлення 

та захисту громадських інтересів через навчання 
правам людини, з метою консолідації зусиль 
неурядових організацій та експертів, що здійснюють 
правопросвітницьку діяльність у галузі прав людини. 
Методична підтримка програми з навчання правам 
людини.

Сума: $ 25 660 
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Сприяння реформуванню  
системи правосуддя

Кількість проектів: 8 

Сума: $ 109 694

Частка у загальній сумі грантів: 1,64 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Донецька обл. 1 1 $ 8 000 $ 8 000

м. Київ 5 3 $ 75 694 $ 49 704

Хмельницька обл. 1 - $ 14 000 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Разом: 8 4 $ 109 694 $ 57 704

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Романов Роман 
Зміст проекту: Підтримка заходів щодо здійснення 

громадської оцінки проектів рішень, що стосуються 
доктринальних змін у підходах до реформування 
системи органів кримінальної юстиції.

Сума: $ 19 750 

Організація: Хмельницька асоціація сприяння 
вирішенню проблем наркоманії “Вікторія”  
(29001, м.Хмельницький, вул. Соборна, 57, к. 58, 
тел.(0382) 76-52-50, 70-33-77)

Керівник проекту: Висоцька Лариса 
Зміст проекту: Проведення спільних навчань для членів 

спостережних комісій, громадських та піклувальних 
рад, працівників пенітенціарних установ 3-х західних 
областей України - Хмельницької, Львівської та Тер-
нопільської. Створення міжобласного Моніторинго-
вого комітету з представників громадських організа-
цій, що беруть участь у проекті з метою здійснення 
моніторингу стану справ у виправних колоніях з пра-
вових, медичних та соцільно-побутових питань. Моні-
торинг діяльності спостережних комісій та доведення 
висновків, пропозицій до керівництва районних адмі-
ністрацій, районних рад та громадськості.

Сума: $ 14 000 

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 
Зміст проекту: Створення координаційної Ради на 

базі Київської обласної державної адміністрації з 
метою організаційно-управлінського забезпечення 
діяльності спеціалістів в рамках моделі ювенальної 
юстиції у Київській області. Поширення досвіду 
створення моделі ювенальної юстиції на інші регіони 
області. Розробка та поширення методичного 
посібника “Практичний довідник фахівця 
ювенальної юстиції”, проведення PR-кампаній 
з метою популяризації та поширення наявного 
досвіду. Видання інформаційного буклету “Захист 
прав неповнолітнього правопорушника в системі 
ювенальної юстиції”.

Сума: $ 11 000 

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Благодійна організація “Чернігівський 
жіночий правозахисний центр” (14014, м.Чернігів, 
вул. Толстого ,120, а/с 797, тел.(0462) 483 26)

Керівник проекту: Лепеха Алла 
Зміст проекту: Здійснення аналізу Кримінально-

виконавчого кодексу України, Постанов Кабінету 
Міністрів України, Указів Президента України, які 
стосуються діяльності пенітенціарної системи, 
нормативних актів Державного департаменту 
України з питань виконання покарань (ДДУПВП) 
на їх відповідність європейським стандартам. 
Підготовка аналітичної інформації, отриманої в ході 
реалізації проекту регіональними групами (у Харкові, 
Чернігові, Запоріжжі), узагальнення пропозицій 
експертів та направлення підготовлених матеріалів 
в ДДУПВП, Міністерство юстиції України, Комітет з 
питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності ВРУ. Проведення семінарів для 
персоналу виправних колоній Чернігівської області 
з метою ознайомлення їх з існуючими проблемами 
кримінально-виконавчого законодавства.

Сума: $ 12 000 

Організація: Міжнародний фонд “Центр суддівських 
студій” (01030, м.Київ, вул. М. Коцюбинського, 12, 
тел.(044) 234-3586, 235-6777)

Керівник проекту: Савченко Тетяна 
Зміст проекту: Моніторинг запровадження елементів 

пробації в діяльність кримінально-виконавчої інспекції 
(проведення опитування суддів, прокурорів, слідчих), 
підготовка експертного звіту. Інформування органів 
державної влади та суспільства про результати 
впровадження пілотних проектів, підготовка 
пропозицій до існуючих механізмів пробації.

Сума: $ 10 054 

Організація: Донецька міська організація “Донецький 
Меморіал” (83092, м.Донецьк, а/с 4836, тел.(062) 
304-14-71)

Керівник проекту: Букалов Олександр 
Зміст проекту: Дослідження діяльності спостережних 

комісій та громадських рад при управліннях 
Державного департаменту України з питань 
виконання покарань, визначення проблем діяльності 
та бездіяльності цих структур. Проведення круглих 
столів з метою обговорення шляхів покращення 
їх ефективності, доцільності змін у нормативному 
забезпеченнi їх діяльності. Видання методичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності 
роботи спостережних комісій та громадських рад.

Сума: $ 8 000 

Організація: Благодійна Організація “Український Центр 
Порозуміння” (01023, м.Київ, Печерський узвіз 8 кв.7, 
тел.(044) 280 39 18)

Керівник проекту: Прокопенко Надія 
Зміст проекту: Відпрацювання механізмів підготовки 

досудових звітів та організації програм відновного 
правосуддя в рамках експериментального 
впровадження елементів пробації на основі двох 
пілотних площадок в АР Крим (м. Севастополь, м. 
Бахчисарай).

Сума: $ 14 990 

Організація: Громадська організація “Центр політико-
правових реформ” (01001, м.Київ, вул. Костьольна, 
8, офіс 24, тел.(044) 270-59-75, 599-01-93)

Керівник проекту: Куйбіда Роман 
Зміст проекту: Покращення доступу до правосуддя 

через посилення відкритості діяльності судової 
системи для громадськості, зокрема: вироблення 
рекомендацій щодо вдосконалення роботи 
офіційного веб-порталу судової влади, створення 
сайту Громадської ради Державної судової 
адміністрації; любіювання пропозицій, щоб заходи 
безпеки у судах не перешкоджали допуску 
громадськості до судових засідань. Проведення 
круглого столу “Як покращити доступ до правосуддя 
через підвищення прозорості судової системи” 
за участю представників Ради суддів України, 
вищих органів судової влади, державної судової 
адміністрації.

Сума: $ 19 900 
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Підтримка і розвиток  
юридичних клінік

Кількість проектів: 11 

Сума: $ 187 161

Частка у загальній сумі грантів: 2,81 %

Метою діяльності компоненту “Юридичні клініки України” програми “Верховенство права” є 
захист і сприяння реалізації прав та інтересів громадян за допомогою вдосконалення практичної 
юридичної освіти.

Пріоритети у 2007 році: 

• формування нормативної та організаційно-методичної бази для гармонізації діяльності 
юридичних клінік на загальнодержавному рівні; 

• розвиток законодавства щодо забезпечення прав на правову допомогу громадянам в 
Україні; 

• вдосконалення стандартів вищої юридичної освіти в її практичній частині; 

• ініціювання діяльності з розробки й запровадження системи правової освіти/просвіти для 
населення; 

• розширення мережі юридичних клінік; 

• сприяння підтримці діяльності юридичних клінік України з боку держави та вищих навчальних 
закладів. 

Результати діяльності та досягнень компоненту у 2007 році:

Відслідковуючи процеси еволюції й розвитку діяльності Юридичної клінічної програми України 
(реалізується спільно з Фондом Віктора Пінчука) слід відзначити її постійне розширення та 
вдосконалення. У 2006 році до прийняття Наказу МОНУ “Про затвердження типового положення 
про юридичну клініку вищого навчального закладу України” (№592 від 3.08.2006р.) в Україні 
відповідно до вимог Стандартів юридичних клінік України їх кількість налічувала 35 осередків. Після 
прийняття вищезгаданого Наказу мережа юридичних клінік України (станом на 1 вересня 2007-
2008 навчальних років) складається з 45-ти юридичних клінік у 22-ох областях України.

У результаті діяльності мережі юридичних клінік у 2007 році правовою допомогою охоплено понад 
16000 громадян (підсумки діяльності будуть уточнені на З’їзді юридичних клінік у лютому 2008р.) 
Залучено понад 170 науково-педагогічних працівників ВНЗ України 3-4 рівня акредитації, що 
готують юридичні кадри; понад 1500 студентів-правників. Програма отримала загальнодержавний 
офіційний статус, гармонійно інтегрувавшись як в систему вищої юридичної освіти, так і в систему 
правової просвіти/допомоги населенню.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Серед усього спектру ініціатив та діяльності Юридичної клінічної програми слід відзначити: 

• Інституційний розвиток програми та її виведення на рівень самоврядування шляхом 
створення й розвитку діяльності Міжнародного благодійного фонду “Фундація юридичних 
клінік України”. Фундація покликана забезпечувати програмну діяльність Юридичної клінічної 
програми, підтримувати діяльність юридичних клінік на місцях. 

• Налагодження системної роботи трьох регіональних тренінгових центрів для усього 
персоналу юридичних клінік (Західноукраїнський, Центрально-український та Південно-
східний); 

• Організація та координація діяльності Міжвідомчої робочої групи у складі представників: 
Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції, Асоціації юридичних клінік та інших 
експертів щодо аналізу чинної системи підготовки юристів, потреб у її вдосконаленні та 
зосередження уваги на базисному нормативному забезпеченні діяльності Юридичної 
клінічної програми України. Одним із найвагоміших результатів даної діяльності стали 
розробка й прийняття - Наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження 
Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України” (№592, 
від 3.08.2006р.). На порядку денному діяльності Міжвідомчої робочої групи подальші зміни і 
вдосконалення нормативної бази у галузі вищої юридичної освіти, вдосконалення стандартів 
вищої юридичної освіти, вдосконалення системи підготовки юридичних кадрів, розвиток 
потенціалу вузів та “Болонський процес”. 

• Започаткування та випуск професійного періодичного видання – Вісника Юридичної 
клінічної програми України дає можливість більш повно інституціоналізувати й академізувати 
її на загальнодержавному рівні та сприятиме професійному розвитку й максимальному 
поширенню інформації про діяльність програми. Водночас, розвивається й функціонує 
професійний тематичний веб-ресурс ЮКПУ – www.legalclinics.org.ua; 

• Участь Асоціації юридичних клінік України у роботі Координаційної ради молодих юристів 
при Міністерстві юстиції. Метою діяльності якої є гармонізація й координація діяльності 
пов’язаної з підвищенням якості підготовки фахівців у галузі права, залучення молодих 
правників до нормотворчих процесів, правоосвітньої та правовиховної роботи, формування 
активної позиції нового покоління юристів; 

• Розвиток та розширення напрямів діяльності Юридичної клінічної програми у сфері 
реалізації й захисту медичних прав. Не менш успішними результатами відзначається 
діяльність частини юридичних клінік у сфері правової освіти школярів та молоді. 

Ініціативи та напрями діяльності за компонентом у 2008 році: 

• Проведення заходів з розвитку навчально-тренінгового потенціалу й ресурсів Юридичної 
клінічної програми. Зокрема проводитиметься тренінг для тренерів юридичної клінічної 
програми, за підтримки Правової Ініціативи Інституту відкритого суспільства (OSJI, 
Будапешт). 

• Ініціювання та проведення ряду заходів з аналізу й вдосконалення системи підготовки 
юридичних кадрів (у частині форм і методів викладання й навчання, Стандартів вищої 
юридичної освіти). Передбачається проведення міжнародної конференції для представників 
юридичних шкіл України. 
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• Розвиток потенціалу й можливостей юридичних шкіл України. В рамках даної ініціативи 
проводитимуться тренінгові, міжнародні заходи щодо ефективного управління, організації 
діяльності та фандрайзингу у сфері діяльності вищих навчальних закладів та юридичних 
клінік. 

• Ініціювання та координація діяльності з розробки та запровадження Національної програми 
правової освіти/просвіти населення. 

• Налагодження програмної співпраці з офісом Омбудсмена України. 

• Розвиток міжнародного співробітництва та обмін досвідом Юридичної клінічної програми 
України з аналогічними програмами інших країн. 

У 2008 році Фундації юридичних клінік України продовжуватиме співпрацю з Фондом “Відродження”, 
Фондом Віктора Пінчука та Міністерством юстиції України задля інтеграції юридичної клінічної 
програми у систему безоплатної правової допомоги, правової просвіти населення та вдосконалення 
системи вищої юридичної освіти.

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Волинська обл. 1 - $ 6 991 $ -

м. Київ 4 3 $ 135 016 $ 128 041

Львівська обл. 2 1 $ 15 229 $ 8 229

Харківська обл. 1 - $ 8 025 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 6 800 $ -

Черкаська обл. 1 - $ 7 000 $ -

Чернівецька обл. 1 - $ 8 100 $ -

Разом: 11 4 $ 187 161 $ 136 270
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Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Хмельницький університет управління та 
права (29000, м.Хмельницький, вул. Театральна, 8, 
тел.0382 71 75 76)

Керівник проекту: Грушкевич Тетяна 
Зміст проекту: Розширення діяльності юридичної клі-

ніки при Хмельницькому університеті управління та 
права, що передбачає, окрім класичної правозахис-
ної та правопросвітньої діяльності для населення, 
роботу з підготовки навчально-методичного та 
навчально-практичного забезпечення для юридич-
них клінік у сфері нормотворення для викладацького 
і студентського корпусів. Проведення семінару-тре-
нінгу з нормотворення за результатами напрацювань 
для викладачів юридичних клінік України. Окремим 
напрямом діяльності юридичної клініки є опрацю-
вання й аналіз взаємозв’язків та співпраці з меха-
нізмами системи безоплатної правової допомоги (на 
первинному її рівні), оскільки Хмельницька область є 
одним з пілотних проектів щодо її розбудови.

Сума: $ 6 800 
Організація: Громадська організація “Київський 

правозахисний альянс” (02121, м.Київ,  
вул. Горлівська, 220, к. 74, тел.576 03 13)

Керівник проекту: Галай Андрій 
Зміст проекту: Узагальнення наявних навчальних 

програм/курсів для Юридичної клінічної діяльності 
вищих навчальних закладів України з метою 
подальшої розробки повного комплексу навчально-
методичного забезпечення юридичної клінічної 
освіти. Систематизація та вдосконалення 
тренінгових програм і курсів для персоналу 
юридичних клінік, а також розробка й апробація 
програми практики у юридичній клініці. Видання та 
розповсюдження узагальненого досвіду навчального 
компоненту Юридичної клінічної програми серед 
вищих навчальних закладів України.

Сума: $ 6 980 

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
“Медицина і право” (79000, м.Львів,  
вул. Бойківська, 10, кв. 3, тел.(0322) 382 570)

Керівник проекту: Сенюта Ірина 
Зміст проекту: Удосконалення процесу навчання 

студентів юридичного профілю в галузі медично-
правових відносин і підготовка відповідного 
спецкурсу з необхідним навчально-методичним 
забезпеченням. Проведення юридичною 
клінікою Львівського національного університету 
правопросвітньої і правозахисної діяльності у сфері 
медичних правовідносин для громадян і працівників 
медичної галузі. Проведення за напрацюваннями 
проекту аналізу й узагальнення юридичної практики 
щодо правового регулювання медичної діяльності, 
а також відповідного семінару-тренінгу для 
представників юридичних клінік України.

Сума: $ 7 000 

Організація: Волинська обласна організація Cпілки 
юристів України “Право” (43021, м.Луцьк, 6, к.39,  
пр-т Волі, тел.0332 72 52 79)

Керівник проекту: Єлов Віталій 
Зміст проекту: Проведення на базі Західноукраїнського 

тренінгового центру Юридичної клінічної програми 
при Волинському державному університеті ім. Лесі 
Українки VII-ї Всеукраїнської Школи юридичної клініч-
ної освіти для викладачів й організаторів юридичних 
клінік України. Узагальнення й аналіз чинної системи 
практичної підготовки юридичних кадрів. Підготовка 
пропозицій і змін до навчальної системи щодо форм, 
методів і видів організації й здійснення навчального 
процесу відповідно до “Болонського процесу” та 
Європейських стандартів вищої юридичної освіти.

Сума: $ 6 991 
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Організація: Приватний вищий навчальний заклад 
“Київський Міжнародний Університет” (03179, м.Київ, 
вул. Львівська, 49, тел.424 64 88)

Керівник проекту: Коваленко Леся 
Зміст проекту: Розширення діяльності юридичної 

клініки при Київському міжнародному університеті, 
узагальнення практики і досвіду у галузі 
новітніх методик практичної правової освіти/
просвіти у навчальному процесі Вищої школи 
та правопросвітніх програмах для населення 
України. Розробка напрацювань щодо навчально-
практичного та науково-методичного забезпечення 
Юридичної клінічної програми. А також аналіз і 
розроблення пропозицій щодо спектру, форм і 
видів діяльності юридичних клінік; внутрішнього 
та зовнішнього нормативно-організаційного 
забезпечення юридичних клінік; діяльності органів 
державної влади і місцевого самоврядування у 
галузі Юридичної клінічної програми: можливості та 
механізми співпраці. Проведення за результатами 
напрацювань науково-практичної конференції та 
майстер-класів для працівників юридичних клінік. 
Розповсюдження відповідних науково-практичних 
доробок у мережі юридичних клінік України й у ЗМІ.

Сума: $ 6 975 

Організація: Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького (18031, м.Черкаси,  
бул. Шевченка, 81, тел.0472 37 55 57)

Керівник проекту: Кононенко Юрій 
Зміст проекту: Розширення діяльності юридичної 

клініки при Черкаському національному університеті 
ім. Богдана Хмельницького: надання безкоштовної 
правової допомоги малозабезпеченим верствам 
населення м. Черкаси, правопросвітня діяльність 
через засоби масової інформації і спеціально 
створений веб-ресурс. Проведення юридичною 
клінікою та Університетом за результатами 
напрацювань у сфері юридичної клінічної програми 
тематичних семінарів для студентського корпусу 
центрального регіону України. Розроблення 
за підсумками реалізації проекту методичних 
рекомендацій із впровадження у навчальну програму 
практичної діяльності юридичної клініки.

Сума: $ 7 000 

Організація: Національна юридична академія імені 
Ярослава Мудрого (61000, Харківська обл., м.Харків, 
вул. Пушкінська, 77, тел.8 057 707-92-08)

Керівник проекту: Прилипко Сергій 
Зміст проекту: Розширення діяльності юридичної 

клініки при Національній юридичній академії 
України ім. Ярослава Мудрого через поширення 
діяльності юридичної клініки на Харківську область, 
а також через проведення аналізу та вироблення 
рекомендацій з питань діяльності юридичних 
клінік у соціальних закладах для осіб, які не 
можуть самостійно звернутися по допомогу у 
відповідну установу. Організація та налагодження 
правоосвітньої роботи серед навчальних закладів 
Харківського регіону. А також проведення 
всеукраїнської конференції “Актуальні питання 
гармонізації та розширення форм і видів діяльності 
юридичних клінік при вищих навчальних закладах 
України” за підсумками та напрацюваннями проекту, 
що сприятиме подальшому залученню фахівців 
у галузі юриспруденції до ініціатив і діяльності 
Юридичної клінічної програми.

Сума: $ 8 025 

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Ліга студентів-правників Львівської комерційної 
академії” (79011, м.Львів, вул. І.Франка, 68,  
тел.0322 72-93-07)

Керівник проекту: Котуха Олександр 
Зміст проекту: Розвиток та інформаційно-технічна 

підтримка веб-порталу “Юридичні клініки України” 
шляхом: створення “віртуальної юридичної клініки” 
- мережі юридичних клінік України, наповнення 
порталу інформацією про їхню діяльність, 
висвітлення аналітичної та прикладної інформації 
з їхньої практики; розробки та запровадження 
розсилки електронного видання з юридичної 
тематики “Вісник юриста ”pro bono”; розробки 
й впровадження форуму з питань практичної 
діяльності юридичних клінік і Юридичної клінічної 
програми в цілому; реструктуризації порталу в 
частині опису діяльність Асоціації та Фундації 
юридичних клінік України. Проведення круглого 
столу за результатами реалізації проекту з 
представниками професійного середовища 
щодо визначення методів і способів покращення 
поінформованості громадян у правовій сфері.

Сума: $ 8 229 
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Організація: Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича (58012, м.Чернівці,  
вул. Коцюбинського, 2, тел.0375 58 47 56)

Керівник проекту: Гетманцев Олександр 
Зміст проекту: Розширення діяльності юридичної 

клініки Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича шляхом розробки курсу і видання 
посібника “Основи діяльності юридичної клініки” для 
студентів, які беруть участь у її роботі. Проведення 
аналітично-дослідницької та практичної роботи 
за такими напрямами: “Практичне право”, “Вища 
освіта і Болонський процес”, “Правова допомога 
на підприємстві”. Розроблення та розповсюдження 
навчально-методичних матеріалів для юридичних 
клінік із правопросвітньої діяльності зі школярами 
“Право на кожен день”. Проведення за результатами 
напрацювань науково-практичної регіональної 
конференції “Основи діяльності юридичної клініки”.

Сума: $ 8 100 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м.Київ,  
вул. Львівська, 49)

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир 
Зміст проекту: Діяльність з інституційного розвитку 

Фундації юридичних клінік України та різнорівневої 
системи управління і координації Юридичною 
клінічною програмою в цілому. Розвиток 
нормативно-правового, програмно-регулятивного й 
інформаційного забезпечення діяльності юридичних 
клінік України. Проведення роботи з: а) імплементації 
діяльності юридичних клінік на загальнодержавному 
рівні, де необхідно надалі продовжувати й розвивати 
діяльність Міжвідомчої робочої групи (Міністерства 
освіти та науки України, Міністерства юстиції України, 
Асоціації юридичних клінік України); б) діяльності 
Фундації в частині розробки Національної програми 
правової освіти населення і в частині розбудови 
системи правової просвіти/освіти населення; 
в) відслідковування й активної участі у роботі 
спеціально створеної Ради з координації реформи 
безоплатної правової допомоги при Міністерстві 
юстиції над розбудовою системи безоплатної 
правової допомоги в Україні, яка вбачає юридичні 
клініки своєю первинною ланкою; г) проведення 
заходів з розвитку інформаційного забезпечення 
юридичної клінічної програми шляхом підтримки 
професійного періодичного видання - “Вісника 
юридичної клінічної програми України” - з тематики 
юридичної клінічної освіти та вищої юридичної освіти 
в цілому та спеціалізованого веб-ресурсу.

Сума: $ 96 061 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м.Київ,  
вул. Львівська, 49)

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир 
Зміст проекту: Проведення в рамках комплексних 

заходів з інституційного розвитку Юридичної клінічної 
програми “Тренінгу для тренерів юридичної клінічної 
програми” з залученням міжнародних експертів та 
фахівців Правової ініціативи Інституту Відкритого 
Суспільства. Водночас, для закріплення й фіксації 
кількісних та якісних показників Юридичної клінічної 
програми України, проведення впродовж періоду 
реалізації проекту екстенсивних заходів, до яких 
належить підтримка ініціатив у таких частинах, як: 
узагальнення й розширення навчально-методичної і 
навчально-тренінгової бази для Юридичної клінічної 
програми України; розбудова системи підвищення 
кваліфікації для персоналу юридичних клінік; 
розробка й запровадження системи моніторингу й 
оцінки діяльності мережі юридичних клінік України.

Сума: $ 25 000 
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Позаконкурсні та  
інноваційні проекти

Кількість проектів: 6 

Сума: $ 64 051

Частка у загальній сумі грантів: 0,96 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний жіночий правозахисний 
центр “ЛаСтрада – Україна” (03113, м.Київ, а/с 26, 
тел.(044) 205 36 94, 205 36 95)

Керівник проекту: Ковальчук Людмила 
Зміст проекту: Комплексне дослідження стану 

захищеності основних конституційних прав та 
свобод працівників органів внутрішніх справ 
України. Видання та розповсюдження результатів 
дослідження в управліннях МВС України в областях.

Сума: $ 10 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Жіночий консорціум України” (03057, м.Київ,  
вул. Довженко, 2 (КМЦССМ), кім. 53,  
тел.(044) 592 68 54)

Керівник проекту: Алєксєєнко Марія 
Зміст проекту: Проведення збору інформації та 

підготовка альтернативної до державної доповіді 
неурядових організацій щодо виконання Україною 
положень Конвенції ООН про заборону усіх форм 
дискримінації жінок.

Сума: $ 15 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Тренерська асоціація України” (03056, м.Київ,  
вул. Виборзька12, кв.25).

Керівник проекту: Тимченко Світлана 
Зміст проекту: Розробка та видання української версії 

посібника Ради Європи з освіти в галузі прав людини 
“Компас”. Проведення кампанії з його подальшого 
поширення серед освітніх інституцій в Україні та 
впровадження в систему навчання в галузі прав 
людини.

Сума: $ 17 315 

Організація: Громадська організація “Асоціація 
карикатуристів” (03142, м.Київ,  
вул. Вернадського, 57, кв.39, тел.424 70 99)

Керівник проекту: Казанчев Костянтин 
Зміст проекту: Проведення Всеукраїнського конкурсу 

карикатур у сфері прав людини. Представлення 
найкращих робіт та оголошення результатів 
конкурсу на виставці в м.Києві.

Сума: $ 4 810 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Українська асоціація прокурорів” (01030, м.Київ,  
вул. Б. Хмельницького, 26, тел.200-75-44)

Керівник проекту: Шинальський Олександр 
Зміст проекту: Видання збірника міжнародно-правових 

актів та угод з питань діяльності пенітенціарних 
установ і поводження з в'язнями для використання 
прокурорами у практичній діяльності.

Сума: $ 14 400 

Організація: Інститут громадянського суспільства 
(01103, м.Київ, б. Дружби народів, 22, к. 21,  
тел.529-73-94, 529-07-32)

Керівник проекту: Усатенко Віталій 
Зміст проекту: Проведення наукового дослідження 

про кризу інститутів парламентської демократії, 
конституційних механізмів подолання таких 
криз тощо. Видання посібника “Конституційна 
конфліктологія”.

Сума: $ 2 526 

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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ПРОГРАМА “ЗАСОБИ  
МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ”

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ПРОГРАМА “ЗАСОБИ   
МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ”
Кількість проектів: 80 

Сума: $ 1 025 672

Частка у загальній сумі грантів: 15,38 %

Мета діяльності програми у 2007 році: сприяння утвердженню в Україні принципу свободи слова 
та розвитку незалежних та професійних медіа.

Пріоритети програми у 2007 році: 

• Сприяння створенню системи суспільного мовлення.

• Роздержавлення державних та комунальних ЗМІ.

• Розвиток законодавства у сфері ЗМІ та підтримка громадського контролю за дотриманням 
законодавства у цій сфері.

• Сприяння підвищенню соціальної відповідальності журналістів та ЗМІ.

Конкурси 2007 року: 

• Конкурс “Підтримка кампанії громадського лобіювання та сприяння створенню в 
Україні суспільного мовлення та роздержавлення ЗМІ” спрямований на створення в 
Україні системи суспільного мовлення та започаткування процесу роздержавлення ЗМІ; 
підтримку кампаній широкого громадського інформування, обговорення, лобіювання 
реформування державних та комунальних ЗМІ. Залучення до цих процесів фахових 
громадських організацій, що працюють у сфері ЗМІ. 

• Конкурс “Сприяння організації громадського контролю за діяльністю органів 
державної влади у сфері ЗМІ” спрямований на підвищення прозорості та постійний 
аналіз на предмет законності діяльності у сфері ЗМІ Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
та інших, у тому числі, місцевих органів державної влади. 

Важливі ініціативи та підтримані проекти:

• Підтримка діяльності Громадської ради з питань свободи слова та інформації, що 
діяла на початку 2007 року при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова 
та інформації. Проект, підтриманий програмою передбачав надання Комітету допомоги 
у вигляді громадської експертизи законопроектів, що надходять на розгляд парламенту, 
проведення заходів з громадського та експертного обговорення проблем, що становлять 
інтерес для медіа середовища та належать до пріоритетів МФВ.
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 Загалом відбулося 6 засідань Громадської ради, одне з яких проходило у режимі відкритих 
слухань. На засіданнях було обговорено низку законопроектів, винесені пропозиції та 
рекомендації. Зокрема, законопроекти про рекламу, про прозорість власності на ЗМІ, про 
повноваження громадських рад Національних теле- та радіокомпаній, проект Постанови 
про мораторій на приватизацію державних та комунальних ЗМІ, законопроект щодо 
неупередженого ставлення ЗМІ до свободи політичних дебатів та ін. Одним з успішних 
здобутків Громадської ради можна назвати підготовку та реєстрацію у Верховній Раді 
України законопроекту “Про редакційну свободу державної та комунальної преси у процесі 
роздержавлення”. Крім того, надавалася підтримка діяльності робочих груп з розробки 
законопроекту “Про створення в Україні суспільного мовлення” та з розробки змін та 
доповнень до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

• У 2007 році було налагоджено ефективну співпрацю з Національною комісією з 
утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі. У межах цієї співпраці 
був реалізований операційний проект, спрямований на підтримку роботи секретаріату 
Комісії. До здобутків цієї діяльності слід віднести підготовку та прийняття Типових правил 
акредитації журналістів та ЗМІ при органах державної влади, які пізніше були запроваджені 
у Секретаріаті Президента України; підписання за активної участі Комісії “Декларації 
про створення в Україні суспільного мовлення”; проведення низки публічних заходів, 
присвячених актуальним питанням діяльності ЗМІ в Україні, у т.ч. міжнародних.

• Важливим компонентом Програми була підтримка ініціатив зі здійснення громадського 
контролю за діяльністю органів влади. Відповідний конкурс, оголошений програмою, 
викликав найбільший інтерес громадськості. Серед цікавих ініціатив можна виділити проект 
ГО “Лабораторія законодавчих ініціатив”, що мав на меті аналіз ефективності використання 
коштів Державного бюджету України, виділених на виробництво теле- та радіопрограм, 
тобто на державну підтримку державних телерадіокомпаній. Реалізація проекту не тільки 
дає оцінку існуючій державній політиці у сфері державних ЗМІ, але й надає об’єктивну 
інформацію про фінансовий стан державних мовників, на базі яких планується створення 
організацій суспільного мовлення.

• Однією з важливих ініціатив, підтриманих програмою є здійснення “Інститутом масової 
інформації” щоденного моніторингу порушення прав журналістів по всій території 
України. Результати моніторингу доступні на веб-сторінці організації (http://imi.org.ua). 
Опублікований звіт “Барометр свободи слова”.

 У регіонах України громадський контроль за діяльністю органів влади здійснювали ГО 
“Інформаційний прес-центр” (АР Крим) – проект “Розширення практичних можливостей 
журналістів і суспільства для відстоювання своїх конституційних прав на свободу слова 
і свободу висловлювання думки, вільне отримання і розповсюдження інформації”, ГО 
“Полтавський обласний медіа-клуб” – проект “Сприяння громадському контролю у сфері 
ЗМІ на Полтавщині”.

• За напрямком “Сприяння роздержавленню державних та комунальних ЗМІ” зусилля 
програми були спрямовані на підтримку ініціатив, які можна розділити на дві групи:  
1) проведення тренінгів та інших навчальних заходів для менеджерів та представників 
комунальних та державних ЗМІ з метою підготовки їх до роботи в ринкових умовах та за 
відсутності прямої державної підтримки; 2) поширення успішного досвіду роздержавлення 
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таким чином, щоб надати редакціям державних та комунальних ЗМІ інформацію про 
можливі шляхи побудови ефективної роботи в ринкових умовах на прикладі ЗМІ, які свого 
часу пройшли шлях роздержавлення, а також, щоб заохотити їх до сприйняття та активної 
участі у процесі роздержавлення.

 У 2007 р. програма наполегливо продовжувала багаторічні зусилля з сприяння 
впровадженню суспільного мовлення, навіть за несприятливих політичних умов. За 
підтримки програми відбулися два ознайомчі візити українських фахівців – представників 
профільних органів державної влади та громадських експертів – до Естонії та Ісландії, 
які мають найкращий досвід у розбудові суспільного мовлення. Було підготовлено низку 
досліджень з питань розвитку суспільного мовлення в Україні та за кордоном, проведено 
кілька публічних заходів з цього питання. Тексти досліджень можна знайти на веб-сторінці 
Віртуальної медіа бібліотеки http://media.parlament.org.ua. 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Разом з тим, у процесі реалізації своїх пріоритетів у 2007 році програма мала низку труднощів, 
оскільки основні ініціативи Програми, такі як сприяння створенню системи суспільного мовлення 
в Україні, сприяння розвитку законодавства в медіа сфері, підтримка процесу роздержавлення 
державних та комунальних ЗМІ, переважно залежать від успішності співпраці з Верховною Радою 
України та профільними комітетами парламенту. Робота над законодавством у сфері ЗМІ активно 
започаткована у 2006 році, була загальмована політичною кризою та недієздатністю парламенту 
у 2007 році. Разом з тим, у рамках операційних проектів, спрямованих на підтримку Громадської 
ради з питань свободи слова та інформації та Національної комісії з утвердження свободи 
слова та розвитку інформаційної галузі, на початку 2007 року було проведено кілька публічних 
заходів з обговорення розроблених раніше законодавчих ініціатив у цій сфері та їх громадського 
лобіювання.

Партнерство та співпраця

Як партнерів у своїй діяльності програма “Засоби масової інформації” МФВ розглядає Комітет 
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, Національну раду України з 
питань телебачення і радіомовлення, авторитетні міжнародні організації, зокрема Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні, Інтерньюз-Нетворк та, безумовно, вітчизняні НУО, що працюють у сфері 
забезпечення свободи слова, а також самі ЗМІ та журналістів.
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Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 4 2 $ 28 680 $ 16 680

Волинська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Донецька обл. 2 - $ 18 645 $ -

м. Київ 52 49 $ 764 843 $ 736 943

Київська обл. 3 3 $ 38 276 $ 38 276

Луганська обл. 3 - $ 21 020 $ -

Львівська обл. 2 - $ 24 336 $ -

Полтавська обл. 2 2 $ 15 030 $ 15 030

Сумська обл. 1 - $ 10 440 $ -

Харківська обл. 2 - $ 12 080 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 9 780 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 7 380 $ -

Чернівецька обл. 3 - $ 35 786 $ -

Чернігівська обл. 3 - $ 34 376 $ -

Разом: 80 56 $ 1 025 672 $ 806 929

Сприяння створенню громадського мовлення

Кількість проектів: 5 

Сума: $ 73 562

Частка у загальній сумі грантів: 1,10 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Фінансування проведення ознайомчої 

поїздки українських експертів до Естонії з метою 
вивчення досвіду організації та функціонування 
суспільного мовлення. До складу делегації включені 
представники профільного Комітету Верховної 
Ради України, Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, Національної 
комісії з утвердження свободи слова та розвитку 
інформаційної галузі, а також громадські експерти.

Сума: $ 11 962 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Організація ознайомчого візиту 

українських експертів - фахівців медіа галузі до 
однієї з країн Скандинавського регіону з метою 
вивчення кращого досвіду функціонування 
суспільного мовлення.

Сума: $ 16 910 
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Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04070, м.Київ, а/с 20, 
тел.(044) 531 37 68)

Керівник проекту: Синьоокий Олександр 
Зміст проекту: Здійснення аналізу ефективності 

використання бюджетних коштів, передбачених на 
фінансування виробництва теле- та радіопрограм - 
підтримку державних телерадіокомпаній. Підготовка 
аналітичної доповіді щодо стану справ у виробництві 
теле- та радіопрограм за рахунок державного 
замовлення; висвітлення міжнародного досвіду 
у ції сфері; широке оприлюднення результатів 
дослідження; проведення круглого столу за участю 
представників зацікавлених сторін; підготовка за 
результатами реалізації проекту рекомендацій щодо 
змін у державній політиці фінансування державних 
телерадіокомпаній.

Сума: $ 14 810 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Незалежна асоціація телерадіомовників” (01015, 
м.Київ, а/с 34, тел.(044) 290-98-76)

Керівник проекту: Селютіна Світлана 
Зміст проекту: Підготовка та проведення круглого 

столу “Громадське мовлення в АР Крим. Можливі 
шляхи створення”; проведення в АРК двох семінарів 
“Громадське радіо: якомога ближче до слухача”. 
Метою заходів є розробка пропозицій щодо 
створення в АР Крим громадської радіостанції, а 
також відбір та навчання творчого персоналу для цієї 
радіостанції.

Сума: $ 15 000 

Організація: Громадська організація “Інститут 
прикладних правових досліджень “Право” (04071, 
м.Київ, вул. Оболонська, 7, тел.(044) 276 86 46)

Керівник проекту: Дубініна Тетяна
Зміст проекту: Проведення дослідження досвіду 

функціонування організацій суспільного мовлення 
в тих країнах Європи, де перехід до цифрового 
формату мовлення вже відбувся; обговорення 
результатів дослідження на експертному круглому 
столі; забезпечення широкого ознайомлення 
фахівців та громадськості з результатами 
проведеного дослідження; передача напрацьованих 
пропозицій зацікавленим органам державної влади.

Сума: $ 14 880 
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Сприяння роздержавленню державних  
та комунальних ЗМІ

Кількість проектів: 5 

Сума: $ 82 720

Частка у загальній сумі грантів: 1,24 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Асоціація 
мережевих телерадіомовників “Мережа”  
(01015, м.Київ, а/с 34, тел.244-3308)

Керівник проекту: Пестрякова Ірина 
Зміст проекту: Проведення регіональних дискусій 

“Позитиви роздержавлення ЗМІ для місцевої 
громади”. Регіони, які планується охопити заходами 
за проектом: Запорізька, Житомирська, Івано-
Франківська області та АР Крим (м. Сімферополь).

Сума: $ 13 450 

Організація: Громадська організація “Центр реформ 
преси та телебачення “Простір”  
(04213, м.Київ, вул. Північна, 54а, к. 2)

Керівник проекту: Сухенко Леся 
Зміст проекту: Збір та узагальнення важливої інформації 

про типові проблеми місцевих державних і муніципаль-
них телерадіоорганізацій (ТРО); проведення круглих 
столів “Реформування місцевих державних та муніци-
пальних ТРО: український та європейський досвід”; під-
готовка рекомендацій для відповідних державних орга-
нів щодо залучення муніципальних ТРО до процесу 
створення в Україні системи суспільного мовлення.

Сума: $ 14 550 

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 
Зміст проекту: Проведення серії майстер-класів 

найкращих продюсерів та медіа-менеджерів для 
керівників державних та регіональних телевізійних 
компаній. Мета проекту - надання менеджерам 
державних та комунальних ЗМІ навичок роботи 
в ринкових умовах та їх підготовка до процесу 
роздержавлення ЗМІ.

Сума: $ 14 910 

Організація: Громадська організація “Інститут прикладних 
правових досліджень “Право” (04071, м.Київ,  
вул. Оболонська, 7, тел.(044) 276 86 46)

Керівник проекту: Пукальський Андрій 
Зміст проекту: Підготовка огляду механізмів і 

позитивних наслідків роздержавлення зарубіжних 
та національних друкованих ЗМІ; проведення 
регіональних круглих столів за участі представників 
інформаційних управлінь місцевих державних 
адміністрацій і відповідних рад (мм. Львів, Одеса, 
Харків) та круглих столів за участі представників 
комунальних видань; підготовка та розповсюдження 
електронної версії методичного посібника “Державні 
і комунальні ЗМІ: способи роздержавлення”; 
презентація посібника; підготовка пропозицій щодо 
подальшого доопрацювання законопроекту “Про 
реформування державних та комунальних ЗМІ”.

Сума: $ 14 810 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Незалежна асоціація телерадіомовників”  
(01015, м.Київ, а/с 34, тел.(044) 290-98-76)

Керівник проекту: Селютіна Світлана 
Зміст проекту: Підтримка роботи правового центру 

“Незалежної асоціації телерадіомовників” 
у режимі “гарячої лінії” з метою надання 
телерадіоорганізаціям-членам асоціації оперативних 
правових консультацій; залучення до проекту нових 
регіональних ТРО.

Сума: $ 25 000 

ПРОГРАМА  “ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ”
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Розвиток медіа-законодавства та сприяння  
здійсненню громадського контролю за діяльністю 
органів влади у сфері ЗМІ

Кількість проектів: 8 

Сума: $ 111 610

Частка у загальній сумі грантів: 1,67 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Підвищення ефективності діяльності 

Секретаріату Національної комісії з утвердження 
свободи слова та розвитку інформацйної 
галузі шляхом забезпечення залучення до її 
роботи авторитетних громадських експертів, 
підтримки проведення Комісією публічних заходів; 
створення інтернет-сторінки з метою покращення 
інформування громадськості про діяльність Комісії.

Сума: $ 19 700 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Підтримка діяльності Громадської ради 

з питань свободи слова та інформації; сприяння 
ефективній роботі її секретаріату шляхом залучення 
до неї авторитетних громадських експертів; 
фінансування проведення заходів, присвячених 
актуальним питанням розвитку інформаційної сфери 
тощо.

Сума: $ 19 600 

Організація: Полтавський обласний медіа-клуб (36013, 
м.Полтава, вул. Демократична, 34, тел.053 261 04 79)

Керівник проекту: Калашник Яна 
Зміст проекту: Проведення постійного моніторингу 

діяльності органів державної влади Полтавської 
області в цілому та Кременчуцького району зокрема 
у сфері ЗМІ; створення “гарячої лінії” правової та 
консультативної допомоги з питань взаємодії з 
органами виконавчої влади; проведення круглих 
столів за участі журналістів, представників владних 
структур, експертів та НУО.

Сума: $ 3 030 

Організація: Громадська організація “Інститут масової 
інформації” (01133, м.Київ, б-р Лесі Українки, 36-Б, 
кв.68, тел.461 90 23)

Керівник проекту: Сюмар Вікторія 
Зміст проекту: Проведення щоденного моніторингу 

порушень прав журналістів в усіх регіонах Укра-
їни (вбиті та зниклі журналісти; арешти, затримання; 
побиття, напади, залякування; цензура, перешко-
джання виконувати професійні обов'язки, застосу-
вання економічного, політичного тиску); підготовка 
звіту “Барометр свободи слова”; оприлюднення звіту 
на веб-сторінках “Інституту масової інформації” та 
“Телекритики”; підготовка публікації про типові пору-
шення прав журналістів та ЗМІ в Україні.

Сума: $ 14 850 

Організація: Громадська організація “Інформаційний 
прес-центр” (95005, АР Крим, м.Сімферополь, 8, 
офіс 106, вул. Севастопольська, тел.0652 25 15 48)

Керівник проекту: Абдурешитов Нариман 
Зміст проекту: Надання юридичної допомоги ЗМІ (під-

готовка відповідей на позови, подання скарг тощо); 
проведення постійного моніторингу рішень органів 
державної влади та місцевого самоврядування АР 
Крим стосовно діяльності журналістів та ЗМІ; про-
ведення чотирьох семінарів для журналістів ЗМІ усіх 
форм власності; проведення прес-конференцій щодо 
кожного випадку порушення прав журналістів і ЗМІ 
з боку органів державної влади і місцевого самовря-
дування АР Крим; видання і розповсюдження бюле-
теню з матеріалами порушень законодавства орга-
нами влади АР Крим у сфері ЗМІ, аналізом судових 
справ з питань медіа, правових проблем ЗМІ; прове-
дення круглих столів “Акредитація”, “Правові аспекти 
роботи теле-і радіожурналістів і телеоператорів”.

Сума: $ 12 830 

ПРОГРАМА  “ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ”
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Організація: Громадська організація “Інститут правових 
технологій” (04071, м.Київ, вул. Щекавицька, 51, к. 1, 
тел.(067) 243-3364)

Керівник проекту: Нечипоренко Андрій 
Зміст проекту: Консультування журналістів і ЗМІ з 

питань взаємодії з органами державної влади; 
створення постійнодіючої “гарячої лінії” з цих питань; 
створення та підтримка інтернет-сторінки,на якому 
будуть розміщені юридичні роз'яснення у сфері 
доступу до інформації органів державної влади та 
відповідні типові форми документів.

Сума: $ 14 800 

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 
Зміст проекту: Створення електронного бюлетеню 

“Новини Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення”; розсилка бюлетеню 
серед регіональних теле- і радіокомпаній. Зміст 
бюлетеню складатимуть інформація про засідання 
Національної ради (порядок денний, прийняті 
рішення), а також тексти ухвалених документів, 
оголошень конкурсів тощо.

Сума: $ 13 800 

Організація: Інноваційний медіа центр “Інформаційна 
спільнота” (04070, м.Київ, вул. Костянтинівська, 
63/12, к. 59, тел.(067)66 555 18)

Керівник проекту: Кириченко Олександр 
Зміст проекту: Здійснення постійного моніторингу 

правотворчої діяльності органів державної влади і 
місцевого самоврядування в інформаційній сфері; 
проведення експертизи результатів цієї правотворчої 
діяльності; оприлюднення результатів експертизи і 
моніторингу у ЗМІ та в мережі Інтернет.

Сума: $ 13 000 
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Сприяння підвищенню соціальної  
відповідальності журналістики
Кількість проектів: 5 

Сума: $ 50 355

Частка у загальній сумі грантів: 0,75 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 1 1 $ 3 850 $ 3 850

м. Київ 4 3 $ 46 505 $ 36 505

Разом: 5 4 $ 50 355 $ 40 355

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Незалежний 
центр політичних дослідників і журналістів”  
(95000, АР Крим, м.Сімферополь, а/с 142?, 
тел.(0652) 5441 23)

Керівник проекту: Вольвач Ярина 
Зміст проекту: Організація стажування групи 

кримських журналістів на радіо “Свобода” (м. Прага) 
з метою підвищення професійного рівня кримської 
журналістики та ознайомлення членів групи зі 
стандартами та етичними принципами роботи 
європейських колег.

Сума: $ 3 850 

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Проведення семиденного тренінгу 

для працівників медіа сфери із суттєвим досвідом 
роботи у галузі медіа-бізнесу з метою підготовки 
їх до самостійної тренерської діяльності. Тренінг 
буде присвячений питанням життєздатності ЗМІ; 
зростання їх професійного рівня; збільшення 
досвіду та обізнаності з найкращими практиками 
газетного бізнесу; підготовки комунальних газет до 
роздержавлення.

Сума: $ 6 202 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Проведення просвітницьких заходів 

для представників ЗМІ щодо висвітлення основних 
проблем та відповідей на типові запитання, що 
виникають у громадськості стосовно концепції та 
етапів впровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти в Україні.

Сума: $ 11 000 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01030, м.Київ, а/с 26,  
тел.(044) 230-6981)

Керівник проекту: Іванов Валерій 
Зміст проекту: Інституційне забезпечення розвитку 

програм професійного зростання для працівників 
ЗМІ; підтримка нових ініціатив з самоорганізації 
медійної та експертної спільноти; підвищення 
професійного рівня працівників медіа.

Сума: $ 10 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції 

донорів та партнерів проекту “Школа безпеки 
журналістів. Пам'яті Георгія Гонгадзе й Ганни 
Політковської”. На порядку денному конференції - 
навчальний план міжнародної школи для журналістів 
та пошук фінансування для її роботи.

Сума: $ 19 303 

ПРОГРАМА  “ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ”
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Відкритий фонд для  
ЗМІ України
Кількість проектів: 48 

Сума: $ 585 523

Частка у загальній сумі грантів: 8,78 %

Відкритий Фонд для ЗМІ України є спільною ініціативою Інтерньюз-Нетворк та Міжнародного фонду 
“Відродження” (МФВ). Протягом 2007 року Міжнародний фонд “Відродження” та Інтерньюз-Нетворк 
оголошували конкурси за програмою “Зміцнення незалежних засобів масової інформації в Україні” 
в рамках Відкритого Фонду для ЗМІ України. Кошти Відкритого Фонду для ЗМІ формувалися за 
рахунок внеску Міжнародного фонду “Відродження” та гранту, наданого Інтерньюз-Нетворк 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Міжнародний фонд “Відродження” виступав в 
ролі організації, що здійснює прийом та обробку проектів, а також забезпечує їх розгляд.

Мета діяльності ініціативи у 2007 році:

• сприяти реформуванню, дотриманню та виконанню законодавства в інформаційній 
сфері;

• підвищити відповідальність та підзвітність органів влади шляхом підтримки проектів з 
підготовки та поширення інформаційних продуктів.

Конкурси 2007 року:

Тендер на створення віртуальної медійної бібліотеки (порталу), спрямованої на збір та 
акумулювання перекладів документів та статей з медіа тематики, напрацьованих законопроектів 
та інших документів у сфері державної політики, що стосуються ЗМІ.

Тендер на створення віртуальної медійної бібліотеки (порталу) спрямованої на збір та акумулювання 
перекладів документів та статей з медіа тематики, напрацьованих законопроектів та інших 
документів у сфері державної політики, що стосуються ЗМІ.

Конкурс “Сприяння реформуванню, дотриманню та виконанню законодавства в інформаційній 
сфері” спрямований на моніторинг дотримання та виконання законодавства в галузі ЗМІ, моніторинг 
порушень права на свободу слова та інформації та оприлюднення їх результатів; аналіз правових 
передумов та наслідків впровадження цифрового телебачення в Україні; аналіз наслідків приєднання 
України до Європейської конвенції щодо транскордонного телебачення та її подальшої імплементації; 
аналіз виборчого законодавства щодо ЗМІ з метою його удосконалення.

Конкурс “Підготовка та поширення інформаційних продуктів з метою підвищення 
відповідальності й підзвітності органів влади”, в рамках якого підтримувалися проекти створення 
нових інформаційних продуктів з метою реалізації функцій контролю ЗМІ за владою, підвищення 
її відповідальності та підзвітності, протидії корупції, організації суспільного діалогу та дебатів. Усі 
матеріали мали висвітлювати найважливіші проблеми місцевих громад чи гостро актуальні для 
громадськості теми (продаж, купівля та розподіл землі, підвищення тарифів на житлово-комунальні 
послуги тощо) та найбільш вдалі приклади діяльності НУО та третього сектору загалом.

ПРОГРАМА  “ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ”
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Конкурс “Інформаційні обміни між регіонами України” спрямований на обмін інформацією та 
професійним досвідом між регіональними ЗМІ через журналістські обміни. За умовами конкурсу 
журналісти одного ЗМІ з певного регіону тимчасово працюють у ЗМІ іншого регіону, й навпаки, 
та створюють інформаційні матеріали (цикли статей, телевізійних та радіо програм), що виходять 
друком або в ефір у регіоні автора матеріалів.

Конкурс “Незалежне висвітлення дострокових виборів до Верховної Ради України” 
спрямований на моніторинг дотримання стандартів журналістики у висвітленні передвиборчої 
кампанії та моніторинг дотримання стандартів свободи слова та порушень вимог законодавства 
у відносинах влади зі ЗМІ та журналістами; проведення у регіонах низки семінарів-тренінгів для 
ЗМІ щодо особливостей та правових засад висвітлення виборчої кампанії; підтримка “гарячих” 
ліній надання консультативної правової допомоги ЗМІ під час виборчої кампанії; надання правової 
допомоги журналістам та ЗМІ у захисті їхніх прав, у т.ч. – шляхом представництва їхніх інтересів у 
судах впродовж кампанії.

Важливі ініціативи та підтримані проекти: 

• Проект ВГО “Лабораторія законодавчих ініціатив” “Віртуальна медіа-бібліотека” було 
зосереджено на створенні та підтримці функціонування віртуальної медійної бібліотеки, 
доступного для всіх зацікавлених організацій, органів влади та зручного в користуванні веб-
ресурсу (www.media.parlament.org.ua). Де міститься інформація про: результати діяльності 
аналітичних центрів, що досліджують проблеми медійного права, органів державної влади 
та місцевого самоврядування України; новини про основні тенденції розвитку медійного 
ринку в Україні і за кордоном; законодавство ЄС та окремих країн Європи у відповідній 
сфері; конкурси у медійній сфері оголошені грантодавцями; інформацію про національні 
та міжнародні заходи, участь у яких могли би брати медіа-експерти з України. 

 З 18 січня 2008 року, коли було презентовано бібліотеку, виконавці проекту розпочали 
активну співпрацю з НУО, ЗМІ, зосереджуючись на висвітленні активності організацій 
третього сектору в медіа сфері, наданні всім зацікавленим сторонам можливості 
безпосередньо отримати систематизовану інформацію про вже реалізовані проекти та 
їх результати, визначенні пріоритетів подальших досліджень у медіа сфері та напрямів 
законодавчої роботи тощо. 

• З липня 2007 року Рівненським прес-клубом спільно з Рівненським агентство журналістських 
розслідувань реалізовувався телепроект “Четверта влада”. Що два тижні на телеканалі 
“Рівне-1” виходили програми журналістських розслідувань на гострі суспільні теми: питання 
розподілу землі, корупція у вищій освіті, в органах внутрішніх справ та ін. 

 До цього часу на Рівненщині не було жодного подібного проекту на телебаченні, радіо, 
пресі чи в Інтернеті. Про потребу таких програм свідчили постійні звернення зі скаргами 
мешканців (особливо сіл та районів) до ЗМІ та контролюючих органів (або на контролюючі 
органи), зокрема до (на) прокуратури(ру), до керівника приймальні Президента в Рівненській 
області, на судові органи, міліцію, лікарів з приводу корупції і хабарництва, зловживання 
владою, невиконання судових рішень тощо. 

 Реалізація телепроекту журналістських розслідувань “Четверта влада” сприяла не лише 
утвердженню в області програми журналістських розслідувань, а й розвитку цього жанру в 
інших ЗМІ Рівненщини. Описи журналістських розслідувань за проектом використовуються 
як приклади для тренінгів з журналістських розслідувань. Усього було відзнято та 
трансльовано у прямому ефірі 9 програм. 
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• Під час виборчої кампанії 2007 Асоціацією медіа-юристів (м. Київ) був організований 
Координаційний центр допомоги журналістам під час виборів. За час роботи центру 
(впродовж серпня – вересня 2007 р.), журналістам і медіа було надано 168 юридичних 
консультацій, здійснено представництво медіа по 4 судових справах. У друкованих ЗМІ 
та на веб-ресурсах постійно розміщувалися оголошення про роботу Координаційного 
центру, права журналістів під час виборів. Інформацію розмістили більше 100 ресурсів (60 
україномовних; 40 російськомовних). Виконавці проекту також брали участь у внесенні змін 
до тексту Закону про вибори. На веб-сторінці Асоціації було опубліковано нові постанови 
та роз’яснення ЦВК, рішення судів. Було видано посібник для журналістів “День виборів 
для ЗМІ: права журналістів під час виборів; позови до ЗМІ під час виборчого процесу; 
позови до ЗМІ від екс-кандидатів; підстави звільнення ЗМІ від відповідальності” та окремою 
книжкою Закон України “Про вибори народних депутатів України”, загальним тиражем 1200 
примірників. 

 Юридичні консультації надавалися медіа з усієї України. Переважно, за консультаціями 
зверталися телерадіокомпанії, які побоювалися санкцій від Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення. Питання журналістів стосувались розрізнення 
інформації й агітації, законності розміщення інформації, інтерв’ю кандидатів на посаду 
народного депутата, публікаційної експертизи виступів і звітів голів рад різних рівнів, а 
також розміщення спірних матеріалів передвиборної агітації, у яких містилася негативна 
інформація про інших суб’єктів виборчого процесу. Багато питань стосувалося правильності 
укладення договорів про передвиборчу агітацію. Окремою темою був доступ журналістів і 
громадськості до інформації про кандидатів: позаяк закон про вибори не вимагає докладної 
інформації про кандидатів, партії (блоки), інформація про джерела надходжень у каси 
партій, про статки кандидатів залишалася невідомою. 

 Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 2 - $ 12 000 $ -

Волинська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Донецька обл. 2 - $ 18 645 $ -

м. Київ 26 24 $ 382 680 $ 364 780

Луганська обл. 3 - $ 21 020 $ -

Львівська обл. 2 - $ 24 336 $ -

Полтавська обл. 1 1 $ 12 000 $ 12 000

Сумська обл. 1 - $ 10 440 $ -

Харківська обл. 2 - $ 12 080 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 9 780 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 7 380 $ -

Чернівецька обл. 3 - $ 35 786 $ -

Чернігівська обл. 3 - $ 34 376 $ -

Разом: 48 25 $ 585 523 $ 376 780
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Сприяння реформуванню, дотриманню  
та виконанню законодавства  
в інформаційній сфері

Кількість проектів: 12 

Сума: $ 150 795

Частка у загальній сумі грантів: 2,26 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

м. Київ 8 8 $ 119 505 $ 119 505

Луганська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Львівська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Полтавська обл. 1 1 $ 12 000 $ 12 000

Чернівецька обл. 1 - $ 8 290 $ -

Разом: 12 9 $ 150 795 $ 131 505

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04070, м.Київ, а/с 20, 
тел.(044) 531 37 68)

Керівник проекту: Когут Ігор 
Зміст проекту: Створення віртуальної медійної 

бібліотеки, яка акумулює результати дослідницької 
діяльності аналітичних центрів з питань медійного 
права, органів державної влади і місцевого 
самоврядування України.

Сума: $ 50 000 

Організація: Всеукраїнська професійна спілка 
“Незалежна медіа-профспілка України” (03150, м.Київ, 
вул. В. Васильківська, 54, кв. 1, тел.(044) 537 20 03)

Керівник проекту: Винничук Оксана 
Зміст проекту: Розробка типового договору для теле-

радіокомпаній із врахуванням останніх змін в україн-
ському законодавстві та кращих зразків зарубіжного 
досвіду, проведення у трьох регіонах та м.Києві серії 
круглих столів за участю представників менеджменту 
та журналістів місцевих телеорганізацій для обгово-
рення розробленого зразка колективного договору.

Сума: $ 10 690 

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04070, м.Київ, а/с 20, 
тел.(044) 531 37 68)

Керівник проекту: Синьоокий Олександр 
Зміст проекту: Проведення дослідження регулювання 

діяльності ЗМІ під час виборів, поширення 
результатів дослідження шляхом розповсюдження 
1000 примірників електронної книги “Діяльність ЗМІ 
під час виборів: європейські стандарти, національне 
законодавство, практика його застосування та 
напрями удосконалення”.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “За професійну 
журналістику” (01103, м.Київ, вул. Німанська, 5,  
кв. 72, тел.(044) 239 16 86)

Керівник проекту: Соболєв Єгор 
Зміст проекту: Подання та реєстрація у Європейському 

суді з прав людини заяви М.Ситник та В.Новосад 
проти України, проведення двох прес-конференцій, 
випуск п'ятьох публікацій у ЗМІ.

Сума: $ 4 850 

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”. Відкритий фонд для ЗМІ України
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Організація: Громадська організація “Асоціація медіа-
юристів Львівщини” (79011, м.Львів, вул. Кубійовича, 
35/3, тел.(050) 370 24 74)

Керівник проекту: Ничка Юрій 
Зміст проекту: Проведення аналізу виборчого 

законодавства щодо ЗМІ судів Львівщини; експертне 
видання “Аналіз виборчого законодавства України 
щодо забезпечення діяльності ЗМІ та журналістів”, 
яке містить результати огляду судової практики, 
опитування, науково-експертного аналізу виборчого 
законодавства.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Фундація “Центр 
суспільних медіа” (02100, м. Київ, вул. Академіка 
Шліхтера, 12, к.16)

Керівник проекту: Кириченко Катерина 
Зміст проекту: Розробка, обговорення та внесення 

до Верховної Ради України проекту Статуту 
Національної телекомпанії України та проекту 
Статуту Національної радіокомпанії України.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Фундація “Центр 
суспільних медіа” (02100, м.Київ, вул. Академіка 
Шліхтера, 12, к.16)

Керівник проекту: Нечипоренко Андрій 
Зміст проекту: Здійснення експертизи виборчого 

законодавства щодо врегулювання діяльності ЗМІ 
під час виборчого процесу; розробка робочою 
групою із залученням широкого кола експертів 
пакету змін до законодавства, зареєстрованого у 
Верховній Раді у вигляді законопроекту, направлення 
його на іноземну експертизу.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Інститут 
прикладних правових досліджень “Право” (04071,  
м. Київ, вул. Оболонська, 7, тел.(044) 276 86 46)

Керівник проекту: Дубініна Тетяна 
Зміст проекту: На основі дослідження досвіду переходу 

з аналогового на цифрове мовлення країн Європи 
напрацювання пропозицій стосовно вирішення 
практичних проблем, пов'язаних з переходом на 
цифрове телерадіомовлення в Україні, внесення 
розроблених пропозицій зацікавленим органам 
державної влади (Мінтрансзв'язку, Національна 
Рада України з питань телебачення і радіомовлення, 
профільний парламентський комітет), поширення 
результатів дослідження у формі електронної книги.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Асоціація медіа-
юристів” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а, 
тел.(044) 235 33 31)

Керівник проекту: Панкратова Людмила 
Зміст проекту: Проведення трьох дводенних тренінгів для 

юристів газет та адвокатів, що займаються захистом 
преси за темами “Міжнародні стандарти доступу до 
інформації та свободи преси”, “Конституційні гарантії 
права на свободу слова, законодавчі гарантії” .

Сума: $ 23 965 

Організація: Чернівецька обласна громадська 
організація “Фонд підтримки незалежних засобів 
масової інформації” (58000, м.Чернівці, вул. Головна, 
41, тел.(0372) 55 34 82)

Керівник проекту: Косован Наталія 
Зміст проекту: Здійснення моніторингу дотримання та 

виконання журналістами всіх друкованих та електро-
нних ЗМІ області та представниками влади правових 
норм в галузі ЗМІ м. Чернівці та області; проведення 
моніторингу судових справ, порушених проти жур-
налістів та ЗМІ м. Чернівці та області та конфліктних 
ситуацій; за підсумками моніторингів проведення 
круглого столу та видання посібника з рекомендаці-
ями для журналістів і представників влади.

Сума: $ 8 290 

Організація: Благодійна організація “Південно-східний 
центр Муніципального і Регіонального розвитку” 
(91000, м. Луганськ, 9, пл. Героїв Великої Вітчизняної 
війни, тел.(0642) 42 06 90)

Керівник проекту: Низькодубова Ганна 
Зміст проекту: Вивчення причин порушень законодав-

ства, стану свободи слова в Луганському регіоні на 
засіданнях робочих груп із залученням юристів, пра-
цівників судів, науковців; публікація інформаційних 
матеріалів, отриманих під час круглих столів у відомих 
регіональних друкованих ЗМІ під рубрикою “Права на 
свободу слова та інформації: це міф чи реальність?”.

Сума: $ 6 000 

Організація: Громадська організація “Європейський 
вибір” (39601, Полтавська обл., м. Кременчук, 
квартал 101, б.10-А, оф. 52-53,  
тел.(05366) 2-40-96, 74-67-47)

Керівник проекту: Животовський Кирило 
Зміст проекту: Підготовка та оприлюднення 

Національної Доповіді про стан свободи слова, медіа 
та доступу до інформації, друк Доповіді у кількості 
1000 екземплярів, презентація Доповіді в Києві та 
5 регіонах України (Донецькій, Дніпропетровській, 
Львівській, Одеській, Харківський).

Сума: $ 12 000 
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Підготовка та поширення інформаційних продуктів  
з метою підвищення відповідальності  
й підзвітності органів влади

Кількість проектів: 13 

Сума: $ 130 000

Частка у загальній сумі грантів: 1,95 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Волинська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Донецька обл. 1 - $ 10 000 $ -

м. Київ 4 2 $ 42 900 $ 25 000

Сумська обл. 1 - $ 10 440 $ -

Харківська обл. 1 - $ 9 000 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 9 780 $ -

Хмельницька обл. 1 - $ 7 380 $ -

Чернівецька обл. 1 - $ 14 500 $ -

Чернігівська обл. 2 - $ 21 000 $ -

Разом: 13 2 $ 130 000 $ 25 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Суб'єкт підприємницької діяльності - 
фізична особа Бімбірайте Наталя-Дануте Антано 
(73000, м.Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24,  
тел.(0552) 26 50 39)

Керівник проекту: Бімбірайте Наталя-Дануте 
Зміст проекту: Заснування сторінки “Люди і влада” у 

газеті “Вгору”, тематичних розділів на веб-сторінках 
www.vgoru.org та www.uapravo.org для інформування 
про діяльність інститутів влади, можливості участі 
громадян у прийнятті рішень владою; проведення 
журналістських розслідувань задля виявлення 
непрозорих процесів при продажу, купівлі та 
розподілі землі, управлінні комунальним майном, 
підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги.

Сума: $ 9 780 

Організація: Закрите акціонерне товариство 
“Шосткінська телекомпанія “Телеком-Сервіс” 
(41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Короленка, 33, 
тел.(05449) 20-5-48, 70-7-49)

Керівник проекту: Шило Галина 
Зміст проекту: Випуск в ефір 18 випусків програми 

“Суспільний діалог”, яка виходить у прямому ефірі 
двічі на місяць та містить обговорення актуальної 
для громадськості теми; точки зору представників 
громади, посадовців, депутатів; коментарі експертів; 
дзвінки телеглядачів; підрахунки голосів “за” і 
“проти” за допомогою “Системи рейтингового 
голосування”

Сума: $ 10 440 

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”. Відкритий фонд для ЗМІ України
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Організація: Донецька обласна організація “Комітет 
виборців України” (83015, м. Донецьк,  
бульвар Шкільний, 7, кв. 42, тел.(062) 345 88 42)

Керівник проекту: Ткаченко Денис 
Зміст проекту: Проведення серії журналістських 

розслідувань за темами: корупція, механіка 
прийняття рішень місцевою владою Донеччини, 
відкритість бюджетного процесу та нарахування 
комунальних тарифів. Написання 48 аналітичних 
матеріалів та їх розміщення на порталах www.ngo.
donetsk.ua та www.novosti.dn.ua.

Сума: $ 10 000 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Медіа-Холдінг “ВСІМ” (29015, м.Хмельницький, 69, 
пр. Миру, тел.(0382) 78 98 38)

Керівник проекту: Подольська Руслана
Зміст проекту: Відкриття гарячої лінії для читачів з 

питань діяльності місцевої влади, підготовка та 
видання щотижня спеціальної сторінки “прозора 
влада” для створення умов прозорості в діяльності 
органів місцевого самоврядування Хмельниччини.

Сума: $ 7 380 

Організація: Громадська організація “Чернігівський 
медіа-клуб” (14027, м.Чернігів, а/с 505,  
тел.046 227 51 74)

Керівник проекту: Трохименко Сергій
Зміст проекту: Проведення прямих трансляцій у 

Інтернет-виданні “Високий Вал” зустрічей у Медіа-
клубі журналістів з представниками влади та 
провідними експертами у питаннях відповідальності 
та підзвітності органів влади. Підготовка 
радіопрограми за результатами засідання прес-
клубу і Інтернет-конференції, що транслюватиметься 
на веб-сторінці “Високий Вал” та в ефірі 
Чернігівського обласного радіо.

Сума: $ 9 000 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01030, м.Київ, а/с 26,  
тел.(044) 230-6981)

Керівник проекту: Іванов Валерій 
Зміст проекту: Здійснення та публікація журналістських 

розслідувань з проблематики прав пацієнтів на 
шпальтах регіональних ЗМІ.

Сума: $ 15 000 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Телерадіокомпанія “Станція” (58029, м. Чернівці,  
пр. Незалежності, 111, 8 поверх, тел.(0372) 515 446)

Керівник проекту: Ківерник Тетяна 
Зміст проекту: Створення циклу інтерактивних 

інформаційно-аналітичних радіопередач на хвилі 
радіо “Станція”; на шпальтах газети “Погляд” 
публікація матеріалів програм з коментарями.

Сума: $ 14 500 

Організація: Приватне підприємство “Телерадіокомпанія 
“Дар” (14000, м.Чернігів, Головпоштамт, а/с 1910, 
тел.(0462) 27 30 97)

Керівник проекту: Капустян Ольга 
Зміст проекту: Ток-шоу “Бумеранг” - відверта розмова 

в студії у прямому ефірі з найактуальніших питань 
Чернігівського регіону.

Сума: $ 12 000 

Організація: Інформаційний видавничо-виробничий 
Центр “Медіа-Крим” (95001, АР Крим, 
м.Сімферополь, вул. Одеська, 10/7, пом. 49, 
тел.(0652) 54 98 42)

Керівник проекту: Ташева Таміла 
Зміст проекту: Створення Інтернет-сторінки “Медіа 

Крим”; випуск та розсилка електронного бюлетеня, 
випуск інформаційно-аналітичної брошури “Прозора 
влада: очима виборців, аналітиків, політологів та 
журналістів”.

Сума: $ 8 000 

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 
Зміст проекту: Продовження циклу документальних 

фільмів “Право на щастя” про життя дітей в Україні; 
виробництво двох фільмів “Право на щастя: діти з 
особливими потребами” та “Право на щастя: пошук 
власного Я”.

Сума: $ 10 000 
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Організація: Одеська міська громадська організація 
“Лицем до лиця” (65014, м.Одеса,  
вул. Маразліївська, 38, тел.(048) 738-68-30)

Керівник проекту: Трепалюк Ганна 
Зміст проекту: Видання додатку до газети “Соседский 

вестник”, проведення семінарів “Використання 
ресурсів місцевих ЗМІ для посилення громадського 
контролю за діяльністю органів влади” для керівників 
органів самоорганізації населення та НУО м. Одеси 
та круглого столу “Роль ЗМІ у розвитку підзвітності ті 
відповідальності місцевої влади перед громадськістю 
м. Одеси” за участі представників ЗМІ, НУО, органів 
місцевого самоврядування, органів СОН м. Одеси. 

Сума: $ 9 900 

Організація: Підприємство “Телевізійна студія 
соціальних програм Харківського міського творчого 
об'єднання інвалідів “ІНВАПРЕС” (61075, м.Харків, 
вул. Громадянська, 16/18, тел.(057) 756 94 57)

Керівник проекту: Прохоров Олексій 
Зміст проекту: Створення циклу щотижневих 

інформаційно-аналітичних програм на регіональному 
ТБ “Соціальний об'єктив” з метою надання 
інформації щодо своїх прав та свобод населенню 
Харкова, а також моніторингу діяльності місцевої 
влади.

Сума: $ 9 000 

Організація: Волинська обласна громадська 
організація “Волинський прес-клуб” (43025,  
м. Луцьк, вул. Шевченка, 14, тел.0332 72 45 48)

Керівник проекту: Куліш Ольга 
Зміст проекту: Проведення та публікація 

журналістських розслідувань, проведення 
щомісячних медіа-заходів з питань реформування 
сфери надання комунальних послуг, земельних 
питань, корумпованості сфери освіти тощо; видання 
інформаційного бюлетеня з порівняльним аналізом 
результатів анкетування депутатів, їх виборчих 
програм і діяльності впродовж двох років.

Сума: $ 5 000 
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Інформаційні обміни  
між регіонами України

Кількість проектів: 4 

Сума: $ 54 728

Частка у загальній сумі грантів: 0,82 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Луганська обл. 1 - $ 9 020 $ -

Львівська обл. 1 - $ 19 336 $ -

Чернівецька обл. 1 - $ 12 996 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 13 376 $ -

Разом: 4 - $ 54 728 $ -

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Агентство 
регіонального розвитку Луганської області”  
(91000, м. Луганськ, 1-й Мікрорайон, б.1, кв. 214-215, 
тел.(0642) 42-05-50)

Керівник проекту: Козак В'ячеслав 
Зміст проекту: Обмін досвідом під час виїзних 

відвідувань робочої групи з Луганщини до редакції 
газети “Високий Вал” м. Луцька. На ґрунті 
напрацьованого досвіду започаткування рубрики 
“Європа - Україна: єдиний інформаційний простір” у 
луганській газеті “Ракурс”.

Сума: $ 9 020 

Організація: Чернігівська обласна організація 
Національної спілки журналістів України  
(14000, м. Чернігів, а/с 52, тел.(04622) 7-41-71)

Керівник проекту: Мельник Ірина 
Зміст проекту: Створення 3 груп журналістів у 

Чернігівський та Ужгородській областях, обмін 
делегаціями з метою знайомства з областями-
партнерами; за результатами - створення циклів 
публікацій/програм у ЗМІ обох регіонів.

Сума: $ 13 376 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Телерадіокомпанія А.С.С.” (58029, м. Чернівці,  
пр. Незалежності, 111, 3 поверх, тел.(0372) 51 54 46)

Керівник проекту: Сандул Олена 
Зміст проекту: Відрядження журналістів ТОВ 

“Телерадіокомпанія “А.С.С.” (м. Чернівці) до ЗМІ-
партнерів мм. Донецька, Сімферополя, Запоріжжя 
Відрядження творчої групи ЗМІ-партнера ТОВ “ТРК 
“КЛАС” (м.Донецьк) до м. Чернівці. Створення 
за результатами відвідувань циклів телевізійних 
інформаційно-публіцистичних новинних сюжетів.

Сума: $ 12 996 

Організація: Центр інформаційних досліджень та 
ресурсних послуг “Меридіан” (79005,  
м.Львів, вул. Тершаковців, 1/30, тел.0322 750 407)

Керівник проекту: Лавринович Олександр 
Зміст проекту: Інформаційний обмін та ознайомлення з 

досвідом журналістів з міст Cходу та Заходу України 
(Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Тернопіль, Запо-
ріжжя, Харків, Івано-Франківськ, Миколаїв, Одеса, 
Херсон, Чернівці, Луганськ, Хмельницький, Ужгород).

Сума: $ 19 336 

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”. Відкритий фонд для ЗМІ України
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Незалежне висвітлення дострокових виборів  
до Верховної Ради України

Кількість проектів: 19 

Сума: $ 250 000

Частка у загальній сумі грантів: 3,75 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 2 - $ 12 000 $ -

Донецька обл. 1 - $ 8 645 $ -

м. Київ 14 14 $ 220 275 $ 220 275

Луганська обл. 1 - $ 6 000 $ -

Харківська обл. 1 - $ 3 080 $ -

Разом: 19 14 $ 250 000 $ 220 275

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Інститут масової 
інформації” (01133, м.Київ, б-р Лесі Українки, 36-Б, 
кв.68, тел.461 90 23)

Керівник проекту: Сюмар Вікторія 
Зміст проекту: Проведення серії семінарів-тренінгів для 

регіональних журналістів щодо висвітлення виборчої 
кампанії за пропорційною системою. Протягом 
часу від початку проекту (липень 2007 року) було 
проведено 6 семінарів - тренінгів: у мм. Черкаси, 
Полтава, Кіровоград, Суми, Харків та Чернігів. 
Загалом у тренінгах взяли участь 83 журналісти.

Сума: $ 9 890 

Організація: Асоціація “Спільний простір” (04119,  
м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, оф.210,  
тел.(044) 483 19 59)

Керівник проекту: Нестеряк Юрій 
Зміст проекту: Проведення 60-ти денного оперативного 

щоденного моніторингу інформаційних та 
підсумкових телепрограм, загальнонаціональних та 
регіональних газет, Інтернет-сторінок.

Сума: $ 22 771 

Організація: Громадська організація “Інститут масової 
інформації” (01133, м.Київ, б-р Лесі Українки, 36-Б, 
кв.68, тел.461 90 23)

Керівник проекту: Сюмар Вікторія 
Зміст проекту: Проведення моніторингу порушень 

прав журналістів та ЗМІ під час виборчої кампанії та 
максимальне поширення результатів. Від початку 
проекту (липень 2007 року) ІМІ проводив моніторинг 
прав журналістів, пов’язаних з виборчою кампанією. 
За цей час зафіксовано 5 фактів нападів та побиттів 
журналістів (найбільш резонансні – побиття 
фотокореспондента газети “Сегодня”), 11 випадків 
цензури та тиску на журналістів (Ігор Слісаренко 
“5 канал”, Зураб Аласанія “ХОДТРК”), 12 судових 
позовів до ЗМІ та журналістів та численні факти 
порушення етичних стандартів у ЗМІ під час виборчої 
кампанії.

Сума: $ 12 749 

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”. Відкритий фонд для ЗМІ України
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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 
Зміст проекту: У зв'язку з проведенням позачергової 

кампанії з виборів Верховної Ради України, Комітет 
з моніторингу свободи преси в Криму проводив 
моніторинг дотримання українського і міжнародного 
законодавства у цій сфері і сфері свободи мас-
медіа, дотримання прав журналістів в Автономній 
Республіці Крим під час виборчої кампанії. 
Продовжувалося правове консультування і надання 
юридичної допомоги незалежним ЗМІ та журналістам 
ЗМІ всіх форм власності. Проект передбачав 
моніторинг стану свободи слова в Криму під час 
виборчої кампанії, допомогу журналістам і мас-медіа 
на місці. У його рамках проводився постійний збір і 
оприлюднення інформації про порушення принципів 
свободи слова в Криму, петиційні кампанії на захист 
журналістів, надавалася юридична допомога.

Сума: $ 7 000 

Організація: Громадська організація “Асоціація медіа-
юристів” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а, 
тел.(044) 235 33 31)

Керівник проекту: Панкратова Людмила 
Зміст проекту: У рамках проекту було передбачено 

проведення конкурсу на участь у семінарах-
тренінгах. До участі у конкурсі на участь у семінарах-
тренінгах долучилося більше 50 юристів з усіх 
регіонах, було відібрано 25 осіб. З 28 липня по 
3 серпня 2007 року відбувся семінар ”Практика 
вирішення спорів пов’язаних з виборчим процесом”, 
участь у семінарі взяли 26 медіа-юристів. Також 
було проведено конференцію для медіа-юристів і 
редакторів ЗМІ: “Діяльність медіа під час виборчого 
процесу”, яка відбулася у м. Києві у конференц-
залі готелю “Україна” 18 серпня 2007 р. Учасниками 
конференції стали юристи ТБ “Галичина” ( м. 
Івано-Франківськ), “УТ-1”, “5 канал”, “Інтер”, 
“К1”, Волинської ОТРК, “Новий канал”, “Деловой 
канал”, всесвітньої служби УТР, радіо “Мелодія”, 
“Київ”, “Гала”, газети “Демократична Україна”, 
“Чернігівський монітор”, “Газета 24”, “Вечірні вісті” 
та інші. Всього у конференції взяли участь 63 особи. 
На передодні дня голосування було проведено 
серію круглих столів для журналістів у ВСІХ регіонах 
України “ День виборів для ЗМІ”, яка включала 
наступні розділи: 1) права журналістів під час 
виборів; 2) позови до ЗМІ під час виборчого процесу; 
3) позови до ЗМІ від екс-кандидатів; 4) підстави 
звільнення ЗМІ від відповідальності.

Сума: $ 25 615 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01030, м.Київ, а/с 26,  
тел.(044) 230-6981)

Керівник проекту: Іванов Валерій 
Зміст проекту: Проведення контент-аналізу змісту 

новинних повідомлень електронних ЗМІ; проведення 
моніторингу дотримання стандартів журналістики у 
висвітленні передвиборчої кампанії.

Сума: $ 14 500 

Організація: Український освітній центр реформ (02002, 
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, оф. 285, 
тел.490-6988, 89)

Керівник проекту: Мовчан Ірина 
Зміст проекту: Створення мережі незалежних 

громадських прес-центрів у всіх 27 регіонах України 
для неупередженого й об'єктивного процесу 
висвітлення позачергових виборів до Верховної Ради 
України 2007 року в регіональних ЗМІ.

Сума: $ 22 800 

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м.Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел.(044) 458-4440)

Керівник проекту: Москалевич Олег 
Зміст проекту: Проведення інформаційної кампанії 

для підтримки виборчого процесу в Україні: задля 
виконання мети проекту - мобілізації виборців під 
час дострокових парламентських виборів 2007 
року шляхом виготовлення та розміщення роликів 
соціальної реклами на телебаченні та радіо – було 
підготовлено сценарії роликів та виготовлено 2 
відео ролики та 2 аудіо ролики соціальної реклами. 
На заключній стадії реалізації проекту з метою 
активізації виборчого процесу та інформування 
виборців про їхні права та обов’язки під час 
проведення позачергових виборів до Верховної 
Ради України 2007 року виготовлені ролики 
були розміщені в ефірі Першого національного 
телеканалу, регіональних телеканалах та радіо 
станцій.

Сума: $ 20 000 

Організація: Громадська організація “Асоціація медіа-
юристів” (01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 27-а, 
тел.(044) 235 33 31)

Керівник проекту: Котюжинська Тетяна 
Зміст проекту: Надання постійної юридичної та 

консультативної підтримки журналістам та ЗМІ для 
реалізації ними своїх прав, передбачених Законом 
про вибори, під час виборчого процесу.

Сума: $ 14 300 
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Організація: Донецька обласна організація “Донецький 
прес-клуб” (83017, м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4, 
оф. 908 Б, тел.(062) 345 17 95)

Керівник проекту: Строй Тетяна 
Зміст проекту: Проведення обласної конференції для 

ЗМІ Донецького регіону з питань діяльності ЗМІ 
під час виборів, недоліків та нюансів виборчого 
законодавства, можливих його порушень тощо. 
Випуск електронного бюлетеню, який отримували 
місцеві ЗМІ і НУО.

Сума: $ 8 645 

Організація: Міжрегіональний медіа-центр “Альянс” 
(91033, м. Луганськ, 145С, вул. Звейніка (а/с 56), 
тел.(0642) 53-00-35)

Керівник проекту: Терещенко Наталія 
Зміст проекту: Проведення конференції з 

обговоренням статей “Закону о виборах” стосовно 
положень щодо мас-медіа, запрошення до дискусії 
представників влади; дистанційне навчання для 
мотивованих представників мас-медіа Луганської 
області.

Сума: $ 6 000 

Організація: Харківське обласне відділення 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (61022, м.Харків, а/с 4523, 
тел.(057)-719-99-36)

Керівник проекту: Камчатний Михайло 
Зміст проекту: Видання та розповсюдження посібника 

“Правові засади діяльності ЗМІ під час позачергових 
парламентських виборів 2007 року”, в якому зібрана 
корисна інформація із передвиборчої тематики; 
проведення семінару “Правові засади діяльності ЗМІ 
під час позачергових парламентських виборів 2007 
року”.

Сума: $ 3 080 

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 
Зміст проекту: Забезпечення незалежності та 

об'єктивності електронних ЗМІ України під час 
Парлементських виборів 2007 року: створення 
гарячої лінії правової допомоги для надання 
ЗМІ правової підтримки та розповсюдження 
безкоштовного методичного посібника з питань 
участі електронних ЗМІ у позачерговій виборчій 
кампанії.

Сума: $ 10 650 

Організація: Українська асоціація видавців періодичної 
преси (01033, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 38б, 
оф.16, тел.(044) 289 99 90)

Керівник проекту: Погорєлов Олексій 
Зміст проекту: Допомога регіональним друкованим 

ЗМІ для підвищення якості висвітлення ними 
передвиборчої кампанії (проведення 4 тренінгів у 
Полтаві, Одесі, Ровному та Чернігові). починаючи 
з 1 серпня, УАВПП організувала роботу “гарячої 
лінії” юридичної підтримки видавців. У робочі 
години спеціаліст з інформаційного права у режимі 
відповідей на запитання надавав консультації з будь-
яких питань, пов’язаних із діяльністю друкованих ЗМІ 
під час кампанії на дострокових виборів народних 
депутатів Україні. На “гарячу лінію” телефонувало, 
в середньому, 2-3 особи у день. Для збільшення 
“пропускної спроможності” УАВПП на своїй веб-
сторінці www.uapp.org у розділі “Юридичний сервіс” 
організувала розділ “гаряча лінія”, де розміщуються 
(а) відповіді на запитання, які задаються найчастіше, 
(б) підбір спеціальних важливих запитань та 
відповідей та (в) підбір типових форм, заяв, звернень 
та інших шаблонів документів.

Сума: $ 10 000 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Незалежна асоціація телерадіомовників”  
(01015, м. Київ, а/с 34, тел.(044) 290-98-76)

Керівник проекту: Селютіна Світлана 
Зміст проекту: За проектом відбулися чотири 

регіональні семінари “Правові засади діяльності 
телерадіокомпаній під час виборів народних 
депутатів 2007”. Програми семінарів передбачали 
дискусії за наступними питаннями: практичне 
значення розрізнення понять передвиборна агітація 
та політична реклама; виготовлення та поширення 
агітації – різні процеси та різні розцінки; чи повинна 
передвиборна агітація поширюватися виключно 
українською мовою; розмежування відповідальності 
ТРК та партій (блоків) за зміст поширюваної агітації; 
які матеріали про вибори не є передвиборчою 
агітацією та можуть розміщатися безоплатно; 
як на практиці забезпечити об’єктивність та 
неупередженість до всіх партій (блоків) та 
збалансованість поширюваної про них інформації; 
як поширювати опитування громадської думки (в т.ч. 
- проведені телерадіоорганізацією), результати exit-
polls та паралельного підрахунку голосів

Сума: $ 20 000 
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Організація: Громадська організація “Інститут медіа 
права” (04112, м.Київ, 51, офіс 1, вул. Щекавицька, 
тел.044 492 96 19)

Керівник проекту: Шевченко Тарас 
Зміст проекту: В рамках проекту Інститут Медіа 

Права здійснив підготовку низки проектів рішень, 
які були ухвалені Незалежною експертною радою 
з питань діяльності мас-медіа під час виборів. До 
Експертної ради, що очолює директор Інституту 
Медіа Права протягом липня-вересня зверталися 
як телерадіокомпанії, зокрема регіональні, так і 
політичні сили, зокрема Партії вільних демократів 
та виборчого блоку КУЧМА. Всього експертна 
рада протягом періоду виконання проекту винесла 
13 рішень, близько половини проектів рішень 
були розроблені Інститутом Медіа Права. Було 
проведено дві прес-конференції у інформаційній 
агенції Інтерфакс, на яких було висвітлено 
рішення Експертної ради. Журналістам було 
презентовано, як рішення та окремі думки щодо 
них, так і власне матеріали передвиборчої агітації. 
Рішення експертної ради надавалися не лише 
запитувачам, але й надсилалися до Національної 
ради з питань телебачення і радіомовлення, а також 
публікувалися в Інтернет-виданні “Телекритика” та 
розповсюджувалися через інші Інтернет-ресурси. Це 
сприяло не лише поширенню і популяризації рішень, 
але й отриманню оцінок незалежних спостерігачів.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Телекритика” 
(04112, м.Київ, вул. Ризька, 15, тел.(044) 577 03 57)

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія 
Зміст проекту: Моніторинг теленовин, політичних ток-

шоу, виборчих теледебатів та підсумкових політичних 
програм на 10 центральних телеканалах України під 
час виборчої кампанії-2007 та післявиборчого періоду.

Сума: $ 20 000 

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: “Твій вибір - 2007” - сприяння 

усвідомленому вибору через створення 
електронного варіанту спеціального передвиборного 
додатку та його розповсюдження з регіональною 
пресою України.

Сума: $ 7 000 

Організація: Громадська організація “Інформаційний 
прес-центр” (95005, АР Крим, м.Сімферополь, 8, 
офіс 106, вул. Севастопольська, тел.0652 25 15 48)

Керівник проекту: Соболєва Віра 
Зміст проекту: Створення прес-центру “Вибори - 2007” 

на базі Інформаційного прес-центру. Протягом пері-
оду виконання проекту у прес-центри відбулося 7 
прес-конференцій та 1 тренінг для журналістів та 
редакторів теле- і радіокомпаній “Професійні стан-
дарти і журналістська етика: виборча специфіка”.

Сума: $ 5 000 

Різне
Кількість проектів: 9 

Сума: $ 121 902

Частка у загальній сумі грантів: 1,83 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Забезпечення ефективної діяльності 

секретаріату Національної комісії з утвердження 
свободи слова та розвитку інформаційної галузі. 
Сприяння забезпеченню публічності діяльності 
Комісії.

Сума: $ 14 950 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Забезпечення ефективної діяльності 

робочої групи Міністерства юстиції України. 
Сприяння забезпеченню публічності діяльності 
робочої групи та процесу розробки нормативних 
актів у сфері медіа.

Сума: $ 14 900 

ПРОГРАМА  “ЗАСОБИ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ”
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Організація: Громадська організація “Центр реформ 
преси та телебачення “Простір” (04213, м.Київ,  
вул. Північна, 54а, к. 2)

Керівник проекту: Сухенко Леся 
Зміст проекту: Проведення круглого столу для 

Інтернет-ЗМІ; аналіз законодавчої бази України 
щодо Інтернет-ЗМІ та вивчення досвіду розвинутих 
країн; розробка рекомендацій щодо урегулювання 
діяльності Інтернет-ЗМІ в Україні.

Сума: $ 14 876 

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (04112, м.Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93)

Керівник проекту: Лаба Катерина 
Зміст проекту: Підготовка та проведення стажування 

співробітників комунальних газет в успішних 
незалежних регіональних газетах України; 
проведення підсумкового круглого столу та 
поширення результатів проекту серед комунальних 
видань України.

Сума: $ 14 490 

Організація: Гомадська організація “Блок - За чесну 
владу” (08200, Київська обл., м.Ірпінь,  
вул. ІІІ Інтернаціоналу 105, кв. 3, тел.(04497) 5467)

Керівник проекту: Ярославська Влада 
Зміст проекту: Створення на базі матеріалів Інтернет-

сайту “Майдан” першої в Україні незалежної 
громадсько-політичної газети.

Сума: $ 10 726 

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 
Зміст проекту: Проведення серії майстер-класів 

успішних телеменеджерів для керівників державних 
та комунальних телекомпаній.

Сума: $ 19 810 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Проведення трьох моніторингових візи-

тів менеджменту Програми в регіони України з метою 
оцінки якості реалізації підтриманих за Програ-
мою проектів; проведення одного круглого столу за 
участі основних та найбільших грантоотримувачів 
Програми, а також інших експертів медіа галузі.

Сума: $ 2 750 

Організація: Асоціація “Спільний простір”  
(04119, м.Київ, вул. Мельникова, 36/1, оф.210, 
тел.(044) 483 19 59)

Керівник проекту: Нестеряк Юрій 
Зміст проекту: Проведення моніторингу стану справ 

щодо виконання зобов'язань України, які випливають 
з її членства в міжнародних організаціях; моніторинг 
ефективності реалізації законів щодо свободи слова 
та розвитку інформації; аналіз поширення довідкових 
матеріалів з питань відповідності стандартам 
міжнародних організацій та опрацювання пропозицій 
щодо запровадження європейських стандартів в 
інформаційній галузі.

Сума: $ 14 400 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01030, м.Київ, а/с 26,  
тел.(044) 230-6981)

Керівник проекту: Іванов Валерій 
Зміст проекту: Моніторинг політичних теленовин 

10 провідних каналів українського телебачення 
впродовж виборчої кампанії 2007 р. Проведення 
наукового контент-аналізу новинних програм 
каналів телебачення.Забезпечення збалансованого 
висвітлення політичних новин засобами масової 
інформації. Забезпечення українських ЗМІ 
аналітичною інформацією щодо рівня цензури та 
заангажованості. Проведення регулярних прес-
конференцій з метою започаткування громадської 
дискусії про стан та динаміку роботи українських 
ЗМІ, що висвітлюють політичні новини.

Сума: $ 15 000 
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ПРОГРАМА  
“СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ  

І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ”
Кількість проектів: 51 

Сума: $ 348 836

Частка у загальній сумі грантів: 5,23 %

Мета діяльності програми у 2007 році – розширити можливості доступу до інформації 
(насамперед наукової) для її ефективного використання у вирішенні актуальних проблем 
українського суспільства.

Стратегічним пріоритетом діяльності програми є сприяння рівному доступу до інформації і знань, 
необхідних для громадської участі у розвиткові українського суспільства і для міжкультурного 
взаєморозуміння.

Напрями діяльності програми у 2007 році: 

• Відкритий доступ до наукової літератури, ефективне управління знаннями і соціально 
збалансовані права інтелектуальної власності. 

• Проект перекладів: грантові конкурси підтримки перекладів зарубіжної літератури 
українською мовою найважливіших праць сучасних і класичних зарубіжних авторів із 
європейської інтеграції, верховенства права, розвитку демократії, зміцнення відкритого 
громадянського суспільства, актуальних суспільно-гуманітарних дискусій. 

• Український книжковий проект, спрямований на розвиток професійного книжкового ринку 
в Україні. 

Важливі ініціативи та підтримані проекти:

За 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. Окрім цього, значна увага 
приділяється інноваційним проектам доступу до знань, забезпеченню відкритого доступу до 
результатів актуальних досліджень, розвиткові збалансованих прав інтелектуальної власності, 
зміцненню незалежної приватної видавничої індустрії. Поряд із грантовою діяльністю зростає 
частка операційних та адвокаційних компонентів у діяльності програми (розвиток політик, 
інфраструктур, мережування і підвищення організаційної спроможності наукових та видавничих 
організацій). У діяльності програми поєднуються два стратегічні підходи – підтримка змістового 
наповнення (зокрема, у проекті перекладу книжок українською з певних актуальних тематик) та 
створення умов, за яких якісний зміст може видаватися та поширюватися (проекти доступу до 
знань, відкритого доступу, впровадження збалансованих прав інтелектуальної власності, розвитку 
українського книжкового ринку).
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ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Відкритий доступ – це безкоштовний доступ читачів до якісної наукової літератури в 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).

Як не парадоксально, з розвитком Інтернету впродовж останніх семи років значно звузився спектр 
прав користувачів щодо доступу до інформації та її ефективного використання для особистого і 
суспільного розвитку. Громадяни повинні усвідомлювати наслідки запровадження таких жорсткіших 
форм захисту інтелектуальної власності та мати можливості доступу до інформації з науковою і 
освітньою метою, збереження культурного надбання, тощо. Саме з цією метою з 2006-го року 
у програмі СКАП почав діяти проект з ефективного управління знаннями і збалансованих прав 
інтелектуальної власності. Увага, насамперед, приділялася інформаційній кампанії та організації 
семінарів.

До 2007 року програма СКАП лише реалізувала операційні проекти і надавала переговорні гранти 
з розвитку проектів відкритого доступу і збалансованих прав інтелектуальної власності. У 2007 
році вперше був оголошений конкурс “Відкритий доступ до знань та соціально збалансовані 
права інтелектуальної власності” для науково-освітніх, громадських організацій, а також їхніх 
коаліцій, мереж і об’єднань.

Конкурс реалізувався у співпраці з Інформаційною програмою Інституту Відкритого Суспільства, 
Консорціумом “Електронна Інформація для бібліотек” (eIFL.net) та Connexions Project. Підтримку 
здобули 8 проектів зі створення і розвитку інституційних архівів відкритого доступу (в науково-
освітніх організаціях і навчальних закладах), створення і розвитку наукових журналів відкритого 
доступу, інформування про відкритий доступ та соціально збалансовані права інтелектуальної 
власності шляхом проведення інформаційних семінарів для зацікавлених сторін – науковців, 
бібліотекарів, науково-освітніх організацій з метою розвинути практики відкритого доступу, 
а також організація конкурсів студентських досліджень. Окрім того, за підтримки програми 
готуються українські версії ліцензій відкритого контенту, провадиться дослідження гнучких підходів 
до авторського права у цифровому середовищі та розвитку соціально-збалансованих прав 
інтелектуальної власності, перекладаються книжки з тематики доступу до знань.

Підтримка проекту “Створення пілотного електронного архіву з відкритим доступом 
Львівського Національного Університету імені Івана Франка” (реалізовується Львівською МГО 
“Центр гуманітарних досліджень”) дозволила налагодити тісні стосунки насамперед з Українським 
Католицьким Університетом (Львів) та Національним університетом “Києво-Могилянська 
Академія” – партнерами у створенні відкритих інституційних архівів, обмінятися досвідом з іншими 
інституціями, що творять схожі архіви. Співробітники Українського Католицького Університету 
зосередились над розробкою технічної і програмної бази відкритого архіву, а працівники Бібліотеки 
НаУКМА працювали над розробкою політик і стратегій стосовно відкритих архівів. Оскільки 
українські університети мають надто обмежені можливості для реалізації й популяризації власної 
наукової продукції, участь у цьому проекті і створення Е-архіву дозволила ввести до наукового 
обігу матеріали 10-річної діяльності Центру гуманітарних досліджень (текти науковців найбільших 
українських університетів Львова, Києва, Одеси, Харкова, Донецька, Чернівців, Рівного, Тернополя, 
Житомира та інших міст, а також університетів США, Австралії, Канади, Швеції, Польщі, Чехії, 
Словаччини, Росії, Австрії, Німеччини, Великобританії та інших країн).
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Презентація архіву і його можливості сприяють налагодженню тісніших стосунків Центру 
гуманітарних досліджень з університетськими кафедрами, Науковою бібліотекою Львівського 
Національного Університету, редакціями наукових журналів та керівництвом університетів – 
членів консорціуму “Автономія”. Врешті, робота зі створення відкритого електронного архіву 
сприяла входженню Центру гуманітарних досліджень до міжнародної мережі інституцій, що 
займаються подібними електронними ресурсами. Зважаючи на обмежені тиражі та труднощі у 
розповсюдженні університетських видань, цей проект дозволяє ввести в активний академічних 
обіг матеріали дослідницьких інституцій та університетських кафедр, і, відповідно, сприяє 
зростанню якості наукової продукції. Разом з тим архів відкриває доступ до регіональних наукових 
видань, які досі залишалися важкодоступними для студій і пошуку. Широкі можливості дозволяють 
популяризувати й індексувати таким чином не тільки публіковані тексти, але й не поширювані досі 
аудіо та візуальні матеріали. Проблеми, з якими зіткнулися під час реалізації проекту: відсутність 
у більшості університетів відповідної матеріально-технічної бази для розміщення архівів, а також 
фахівців, спроможних забезпечити технічне обслуговування проекту; складність користувацького 
апарату програмного забезпечення, яка вимагає підготовки фахівців, здатних провадити коректне 
наповнення архіву.

2007 року, до Парламентських слухань з питань інтелектуальної власності (21 березня), 
стартував операційний проект циклу семінарів “Нові засоби для поширення знань, інновацій 
і креативності – світові тенденції та український контекст”. У рамках цього проекту відбувся 
семінар про практику використання ліцензій відкритого контенту Creative Commons у Польщі 
з Алєком Тарковскі, Creative Commons Polska, а також про українські перспективи та досвід 
Македонії з українськими та македонськими координаторами Creative Commons; низка семінарів в 
Одесі та Києві з Connexions (CNX, www.cnx.org ) і Rice University Press щодо нових моделей видання 
навчальних матеріалів у відкритому доступі та діяльності університетських видавництв у цифрову 
добу; семінар “Розширення доступу до наукових публікацій” та презентація науково-освітніх архівів/
репозитаріїв відкритого доступу в співпраці з Асоціацією “Інформатіо-Консорціум”, Інститутом 
програмних систем Національної Академії Наук України, Науковою бібліотекою Національного 
університету “Києво-Могилянська Академія”, Українським католицьким університетом, Центром 
гуманітарних досліджень Львівського Національного університету ім.І.Франка та семінар 
“Авторське право у цифровому середовищі” в співпраці з Асоціацією “Інформатіо-Консорціум” та 
Науковою бібліотекою Національного університету “Києво-Могилянська Академія. Розпочалася 
співпраця з Google Scholar щодо безплатного оцифрування українських наукових журналів, 
індексування веб-сайтів наукових журналів і бібліотек.

ПРОЕКТ ПЕРЕКЛАДІВ

“Проект перекладів” в Україні започаткований як спільна ініціатива Міжнародного фонду 
“Відродження” (МФВ), Інформаційної програми Інституту відкритого суспільства та фундації 
“Наступна сторінка” (Софія) з 1998-го року. Станом на 1 квітня 2008-го року за підтримки програми 
в Україні видали 450 перекладів книжок, ще 174 назви готується до друку.

У 2007 році тривала системна робота з перекладачами і науковцями щодо зростання їхньої 
поінформованості про найновіші і найцікавіші тексти, варті перекладу і видання в Україні. 
Дискутувалися нові моделі видання наукової літератури (наприклад, навчальна література 
у відкритому доступі з можливістю друку на замовлення за помірковану ціну). З огляду на 
суспільно-політичну ситуацію в Україні, була визначена наступна тематика конкурсів підтримки 
перекладів наукової літератури та есеїстики українською мовою: комунікація між політичним і 
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громадянським суспільством, книжки з верховенства права і прав людини, економіки, модерної 
історії, євроінтеграційних процесів, а також про нові концепції представництва інтересів громадян 
в епоху кризи представницької демократії та про представництво інтересів меншин.

У 2008р. готуються до друку переклади дев’ятнадцяти німецькомовних книжок, які здобули підтримку 
в рамках спільного конкурсу Ґете-Інституту в Україні та Міжнародного фонду “Відродження” 
“Переклад німецької літератури українською мовою” та шести польських книжок, які здобули 
підтримку в рамках спільного конкурсу Польського інституту в Києві та Міжнародного фонду 
“Відродження” “Переклад польської літератури українською мовою” 2007-го року.

“Проект перекладів” допомагає українцям та Україні слідкувати за світовими дискусіями та брати 
активнішу участь у творенні спільного європейського простору. Програма допомагає налагодити 
зв'язки між професійними перекладачами та перекладачами-початківцями. Працюючи разом вони 
мають шанс поділитися досвідом та передати набуті знання та вміння. Програма також сприяє 
зміцненню зв'язків між іноземними дослідниками та українською науковою спільнотою, розвинути 
мережу перекладачів та редакторів, задіяних у міжнародному діалозі. Перекладна гуманітаристика 
допомагає підвищити освітній рівень студентів, активізувати дослідження й розвиток науки в 
Україні.

Консультації з видавцями перекладної літератури в Україні та науковцями засвідчили брак фахових 
редакторів і перекладачів. Отже, програма зосередила свою увагу на підвищенні фахового рівня 
перекладачів шляхом організації семінарів для перекладачів-початківців, запровадження нових 
навчальних та менторських програм для перекладачів, підтримки інформаційно-консультаційних 
ресурсів про переклад у співпраці з “Лабораторією наукового перекладу” та Гете-Інститутом. 
Учасники семінарів запропонували розробити програму подальших семінарів та створити систему 
оперативного обміну інформацією. На виконання цього побажання експерти програми підтримали 
проект Євгенії Бєлорусець “Простори” – веб-ресурс, присвячений літературному перекладу, 
критиці літератури та мистецтва.

Впродовж року відбулося десять семінарів проекту “Лабораторія наукового перекладу” (www.
pereklad.kiev.ua) - 3 термінологічних і 7 обговорень перекладів книжок - який реалізує МГО 
“Молодіжний гуманітарний центр” за фінансової підтримки МФВ та за сприяння Національного 
університету “Києво-Могилянська академія”. Мета проекту – створити інтелектуальний простір для 
фахового обговорення стратегії та наукової якості українських перекладів нехудожньої літератури 
з гуманітарних та суспільних дисциплін. У семінарах взяли участь перекладачі, редактори, 
мовознавці і фахівці з різних галузей гуманітарного знання. На основі матеріалів проведених 
в цьому і в попередніх роках семінарів укладено електронний чорновий варіант “Німецько-
українського словника гуманітарних наук”.

У співпраці з Ґете-Інститутом в Україні, Літературним колоквіумом Берліна, Фондом “Бранденбурзькі 
ворота” та за підтримки Посольства ФРН в Україні та МЗС Німеччини у 2007 році тривав проект 
“Видавнича метрополія – Київ і Львів”. Українські перекладачі, видавці і журналісти мали 
нагоду поспілкуватися зі співробітниками Літературного колоквіуму Берліна (Торстеном Денґесом 
і Ульріхом Янецкі), і письменниками М.Байєром, Д.Ерпенбек, Ф.Ґерстенберґ, Ю.Кукарт і Н. 
Церінґером про сучасну літературну ситуацію в Німеччині та актуальні тенденції в німецькому 
літературному житті.
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У Національному музеї Книги і друкарства відбулася виставка книжок, виданих за підтримки МФВ 
“Світ українською: Проект перекладів”. Виставку відвідало кілька тисяч осіб.

УКРАЇНСЬКИЙ КНИЖКОВИЙ ПРОЕКТ

Навесні 2008 року завершується виконання Українського книжкового проекту. Міжнародний фонд 
“Відродження” спільно з Fund for Central and East European Book Projects – Amsterdam (CEEBP) 
отримав трирічний грант від програми МАТРА Міністерства закордонних справ Нідерландів на 
проект розвитку українського книжкового ринку. Мета проекту – становлення професійного і 
потужного книжкового ринку у всій Україні.

Завдання проекту: 

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

• доступність книжок в українських регіонах; 

• зростання фахового рівня видавців і книгорозповсюджувачів. 

Заходи за проектом і їх виконавці: 

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

• створення і розвиток 16 міжрайонних дистрибуційних центрів – “Джерела М” та 
книготорговельна дистрибуційна компанія “Самміт-книга” а також створення Книжкової 
інформаційної системи www.vsiknyhy.com.ua; 

• семінари для видавців і книгорозповсюджувачів – польські, голландські, німецькі та 
українські консультанти та експерти; 

• комплексне дослідження українського книжкового ринку. 

Виконання проекту здобуло позитивну оцінку партнерів програми – CEEBP, які відвідали України в 
рамках моніторингового візиту восени 2007 року. Впродовж перших двох років реалізації проекту 
відбулися зміни на національному та регіональному рівнях. Український уряд розпочав діалог з 
видавничою громадськістю, книжка стала доступнішою для покупців та зросла кількість точок 
продажу книжок українських видавців у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, 
Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, 
Хмельницькій та Чернівецькій областях і АР Крим (саме у зазначених містах відкрилися перші 
міжрайонні дистрибуційні центри). Близько половини активних видавців і книгорозповсюджувачів 
України взяли участь у 30 семінарах в рамках Українського книжкового проекту та засвідчили 
зростання власних оборотів.

Семінари, що відбулися в рамках проекту: тренінг учасників проекту “100 тисяч книжок” в Голландії; 
BMR, Краків, Польща, провів семінари “Дослідження ринку книжок”, “Менеджмент видавництва” та 
“Успішний продаж книжок у книгарнях” у Києві та Львові; заступник голови Голландської асоціації 
книгорозповсюджувачів Ґюс Схют у співпраці з регіональними менеджерами центрів “100 тисяч 
книжок” провів семінари “Продаж книжок для менеджерів книгарень” у Вінниці, Рівному, Запоріжжі, 
Сімферополі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Дніпропетровську; у співпраці з Ґете-Інститутом і за підтримки 
Посольства ФРН і МЗС ФРН відбувся семінар “Як провадити успішну діяльність у невеликому 
незалежному видавництві”, який провели німецькі видавці Даніела Зеель (видавництво “Kооkbooks”) 
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та Йорґ Зундермайєр (видавництво “Verbrecher Verlag”); Ґете-Інститут в Україні та Міжнародний 
фонд “Відродження”, у співпраці з Літературним колоквіумом Берліна та за підтримки Посольства 
Федеративної Республіки Німеччина в Україні та МЗС Німеччини організували семінар “Маркетингові 
стратегії у видавництві”, який провів Ральф Торнов, керівник відділу маркетингу видавництва “Rowohlt 
Verlag”, Німеччина.

2007 року за підтримки CEEBP та МФВ видавництво “Самміт-книга” видало книжку Ґюса Схюта 
“Продаж книжок для менеджерів книгарень: Практичні поради та ідеї”.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

Видання перекладної наукової літератури і надалі залишається маргінальним зацікавленням 
серед українських видавців, а виконання перекладацьких проектів затягується на кілька років. У 
2008 році на Десятиріччя діяльності “Проекту перекладів” планується громадська оцінка впливу 
програми. Завершується створення електронного архіву програми і готується проект комплексної 
оцінки впливу програми, яка допоможе визначитися із подальшою стратегією діяльності “Проекту 
перекладів”.

Програма так і не змогла домогтися втілення на практиці вимоги відкритого доступу до досліджень, 
зазначеної в Законі України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007-2015 роки” від 9 січня 2007 року N 537-V. Планується продовження діяльності в цьому 
напрямі й у 2008 році з новим урядом. Так і не вдалося знайти партнерів для розвитку політик 
відкритого доступу, проведення досліджень “Політика відкритого доступу в Україні”, “Економіка 
відкритого доступу в Україні”, гармонізації національної освітньої політики з рухом відкритого 
доступу, розробки і впровадження нових законодавчих та підзаконних нормативно-правових 
актів органів законодавчої та виконавчої влади (втілення вимоги відкритого доступу до інформації 
як умови фінансування досліджень, які здійснюються за рахунок держави (за винятком тих, які 
не підлягають оприлюдненню)); державного фінансування і технічного забезпечення діяльності 
національних науково-дослідницьких і науково-освітніх організацій, спрямованої на започаткування 
і підтримку архівів відкритого доступу (умовою такого фінансування має бути ухвалена політика 
відкритого доступу з боку науково-дослідницьких і науково-освітніх організацій, яка зобов’язувала 
би дослідників зберігати електронні варіанти результатів досліджень в архівах організацій, за 
винятком тих досліджень, які не підлягають оприлюдненню); державного фінансування і технічного 
забезпечення для оцифровування і забезпечення відкритого доступу до культурних надбань тощо); 
забезпечення поточного моніторингу діяльності Уряду, центральних органів виконавчої влади, 
місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади, парламентської більшості, парламентської опозиції щодо формування та реалізації державної 
політики у царині відкритого доступу та соціально збалансованих прав інтелектуальної власності.

На завершення Українського книжкового проекту планується підготовка рекомендацій із розвитку 
державної і регіональних політик розвитку українського книжкового ринку.
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Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Вінницька обл. 2 2 $ 7 873 $ 7 873

м. Київ 37 33 $ 296 615 $ 277 968

Львівська обл. 8 8 $ 30 348 $ 30 348

Одеська обл. 1 1 $ 1 000 $ 1 000

Полтавська обл. 1 1 $ 3 000 $ 3 000

Рівненська обл. 1 1 $ 5 000 $ 5 000

Херсонська обл. 1 - $ 5 000 $ -

Разом: 51 46 $ 348 836 $ 325 189

Переклад німецької літератури українською 
мовою у співпраці з Ґете-Інститутом

Кількість проектів: 22 

Сума: $ 97 637

Частка у загальній сумі грантів: 1,46 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавниче підприємство “Юніверс” (08293,  
Київська обл., м.Буча, вул. Тарасівська, 32, к.165,  
тел.(044) 223-9499)

Керівник проекту: Савчук Андрій 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Norbert Elias. 

Studien ueber die Deutschen.
Сума: $ 13 300 

Організація: Приватне виробниче підприємство 
“Задруга” (01030, м.Київ, вул. Чапаєва, 4г, оф. 11, 
тел.465 40 86)

Керівник проекту: Артьоменко Тетяна 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Bauer, Jutta. 

Die Konigin der Farben.
Сума: $ 3 160 

Організація: Приватне виробниче підприємство 
“Задруга” (01030, м.Київ, вул. Чапаєва, 4г, оф. 11, 
тел.465 40 86)

Керівник проекту: Артьоменко Тетяна 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kirchhof, 

Beate. Bandlow, Katja. Leonce und Lena. Eine 
wundersame Geschichte.

Сума: $ 3 220 

Організація: Видавництво “Літопис”, ТОВ (79000, 
м.Львів, вул. Костюшка, 2, тел.(0322) 72-15-71)

Керівник проекту: Прихода Мирослава 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Mora, 

Terezia. Roman Alle Tage.
Сума: $ 4 000 

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м.Львів, а/с 108,  
тел.(038 0322) 98-00-39, 221-47-58)

Керівник проекту: Антоненко Анетта 
Зміст проекту: Додаткове фінансування проекту 

перекладу та видання книжки: Genazino, Wilhelm. Ein 
Regenschirm fuer diesen Tag.

Сума: $ 780 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавництво Старого Лева” (79044, м.Львів,  
вул. Конотопська, 13/10, тел.032 290 18 72)

Керівник проекту: Коник Роман 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kruse, Max. 

Urmel taucht ins Meer.
Сума: $ 2 500 

Організація: ТОВ “ППС-2002”  
(м.Вишневе, вул. Святошинська, 40-А, кв. 25)

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Fink, E. 

Naehe und Distanz. Phaenomenologische Vortraege 
und Aufsaetze.

Сума: $ 4 000 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Грані-Т” (01011, м.Київ, а/с 215, тел.(044) 288 87 35)

Керівник проекту: Новікова Євгенія 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Mebs, 

Gudrun. Ich weiss ja, wo der Schluessel haengt.
Сума: $ 1 224 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Грані-Т” (01011, м.Київ, а/с 215, тел.(044) 288 87 35)

Керівник проекту: Новікова Євгенія 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Moost, Nele. 

Molli Mogel - kleine Zauberin ganz gross.
Сума: $ 1 904 

Організація: Приватне підприємство “Видавництво 
“Тезис” (21027, м.Вінниця-27, а/с 2890,  
тел.(0432) 46 48 16)

Керівник проекту: Брискін Володимир 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Boie, 

Kirsten. Scogland.
Сума: $ 4 804 

Організація: Приватне підприємство “Видавництво 
“Тезис” (21027, м.Вінниця-27, а/с 2890,  
тел.(0432) 46 48 16)

Керівник проекту: Брискін Володимир 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Maar, Paul. 

Neues von Herrn Bello.
Сума: $ 3 069 

Організація: Фізична особа-підприємець Сурма 
Святослав Іванович (82109, Львівська обл., 
м.Дрогобич, вул. Бориславська, 8, тел.(03244)3 87 
32)

Керівник проекту: Лопушанський Василь
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Buber, 

Martin. Ich und Du.
Сума: $ 2 000 

Організація: Благодійний фонд “Фонд соціальної 
адаптації та інтеграції “Касталія-Фонд” (04210,  
м.Київ, вул. Фрунзе 103А, корп. 4, тел.468-13-34)

Керівник проекту: Бєлорусець Євгенія 
Зміст проекту: “Простори” - сайт присвячений 

літературному перекладу, критиці літератури та 
мистецтва.

Сума: $ 7 176 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавниче підприємство “Юніверс” (08293, Київська 
обл., м.Буча, вул. Тарасівська, 32, к.165,  
тел.(044) 223-9499)

Керівник проекту: Савчук Андрій 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Brockhaus. 

Deutsche Geschichte in Schaglichtern.
Сума: $ 8 500 

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м.Львів, а/с 108,  
тел.(038 0322) 98-00-39, 221-47-58)

Керівник проекту: Антоненко Анетта 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Sasa 

Stanisic. Wie der Soldat Grammofon repariert.
Сума: $ 4 500 

Організація: Благодійний фонд “Супутники соціальних 
програм “Висока Полиця” (04080, м.Київ-80, а/с 76, 
тел.287 18 82, 287 18 86)

Керівник проекту: Фінкельштейн Леонід 
Зміст проекту: Видання поетичної збірки Баса Бетхера.
Сума: $ 3 000 
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Організація: Приватне підприємство “Видавництво 
“Наука” (03124, м.Київ, вул. М. Василенка, 13а, к. 68, 
тел.497 81 69)

Керівник проекту: Іщенко Андрій 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Martin 

Broszat. Der Staat Hitlers. Grundlegung und 
Entwicklung seiner inneren Verfassung.

Сума: $ 7 500 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01030, м.Київ, а/с 26,  
тел.(044) 230-6981)

Керівник проекту: Іванов Валерій 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Mai, 

Manfred. Medienpolitik in der Informationsgesellschaft.
Сума: $ 4 000 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01030, м.Київ, а/с 26,  
тел.(044) 230-6981)

Керівник проекту: Волошенюк Оксана 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Siegfried 

Weischenberg (Hrsg.). Handbuch Journalismus und 
Medien.

Сума: $ 7 800 

Організація: Підприємство “Видавництво Українського 
Католицького Університету” (79011, м.Львів,  
вул. Свєнтицького, 17, тел.0322 409-496)

Керівник проекту: Ясіновський Андрій
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Seibt, 

Ferdinand. Glanz und Elend des Mittelalters: Eine 
endliche Geschichte.

Сума: $ 7 000 

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01030, м.Київ, а/с 26,  
тел.(044) 230-6981)

Керівник проекту: Іванов Валерій 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Niklas 

Luhmann. Die Realitaet der Massenmedien.
Сума: $ 3 500 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавниче підприємство “Юніверс” (08293,  
Київська обл., м.Буча, вул. Тарасівська, 32, к.165, 
тел.(044) 223-9499)

Керівник проекту: Савчук Андрій 
Зміст проекту: Дофінансування проекту №37844: 

придбання авторських прав на видання книги 
Norbert, Elias. Studien ueber die Deutschen.

Сума: $ 700 
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Переклад сучасної польської наукової літератури 
та есеїстики українською мовою у співпраці  
з Польським Інститутом

Кількість проектів: 7 

Сума: $ 20 396

Частка у загальній сумі грантів: 0,31 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м.Львів, а/с 108,  
тел.(038 0322) 98-00-39, 221-47-58)

Керівник проекту: Антоненко Анетта 
Зміст проекту: Переклад і виданя: Zagajewski, Adam. W 

cudzum pieknie.
Сума: $ 3 380 

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: Фінберг Леонід 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Міхнік, 

Адам. Вибрані твори.
Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Український центр 
розвитку музейної справи” (04070, м.Київ, 22-А,  
вул. Боричів Тік, тел.044 545 62 91)

Керівник проекту: Піоро Владислав 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Maczynska, 

Magdalena. Wedrowki Ludow. Historia Niespokojnej 
Epoki IV I V wieku.

Сума: $ 3 500 

Організація: ПП “Інформація. Поступ. Перспективи” 
(79000, м.Львів, вул. Юрія Дрогобича, 4/2, 
тел.(032)258 20 23)

Керівник проекту: Лонкевич Ірина 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Dariusz, 

Milczarek. Unia Europejska we wspolczesnym swiecie.
Сума: $ 2 400 

Організація: ТОВ “Видавництво “Астролябія” (79000, 
м.Львів, а/с 66, тел.(032) 298 54 93)

Керівник проекту: Котюк Катерина 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Glowacki, 

Janusz. Z Golowy.
Сума: $ 3 220 

Організація: ТОВ “Інформаційно-аналітична агенція 
“Наш час” (01034, м.Київ, вул. Павлівська, 17, оф. 81, 
тел.(044) 569 10 74)

Керівник проекту: Слюсаренко Ніна 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Tochman, 

Wojciech. Jakbys kamien jadla.
Сума: $ 2 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кучма Ірина 
Зміст проекту: Промоційні заходи щодо ініціювання і 

перебігу реалізації ініціатив, пов'язаних з перекладом 
сучасної польської наукової літератури та есеїстики 
українською мовою.

Сума: $ 396 

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Відкритий доступ та соціально збалансовані 
права інтелектуальної власності

Кількість проектів: 11 

Сума: $ 57 835

Частка у загальній сумі грантів: 0,87 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Асоціація 
“Інформатіо-Консорціум” (01010, м.Київ, а/с 110, 
тел.(044) 286 24 43)

Керівник проекту: Ярошенко Тетяна 
Зміст проекту: Участь Тетяни Ярошенко в 5-му 

Міжнародному Семінарі “Інновації в Науковій 
Комунікації”, Женева, Швейцарія, 18-20 квітня 2007р.

Сума: $ 947 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кучма Ірина 
Зміст проекту: Цикл семінарів “Нові засоби для 

поширення знань, інновацій і креативності – світові 
тенденції та український контекст”.

Сума: $ 13 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кучма Ірина 
Зміст проекту: Участь Ірини Кучми у літньому курсі з 

міжнародного авторського права, 9-13 липня 2007 
року, IVIR, Амстердам.

Сума: $ 2 700 

Організація: Видавництво “Лібра”, ТОВ (01032, м.Київ, 
а/с 68, тел.(044) 234-76-19).

Керівник проекту: Гембровська Софія 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Shapiro, 

Carl; Varian, Hal R. Information Rules: A Strategic Guide 
to the Network Economy.

Сума: $ 5 000 

Організація: Всеукраїнська Асоціація представників 
у справах інтелектуальної власності (патентних 
повірених) (03062, м.Київ, а/с 132,  
тел.(044) 494 15 20).

Керівник проекту: Абдуліна Ірина 
Зміст проекту: Дослідження гнучких підходів до 

авторського права у цифровому середовищі в 
Україні і за кордоном - винятках і обмеженнях у дії 
авторського права, тощо. Вироблення рекомендацій 
щодо доопрацювання українського закону про 
авторське право і суміжні права. Проведення 
конкурсу серед студентів щодо гнучких підходів 
до авторського права у цифровому середовищі 
і ліцензій відкритого контенту. Організація 
всеукраїнської студентської наукової конференції 
“Соціально збалансовані права інтелектуальної 
власності та відкритий доступ до наукової 
інформації”. 4) проведенні підсумкового семінару/
конференції.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Центр “Правюс” 
(33027, м.Рівне, вул. Київська, 77/63,  
тел.(0362)63 32 14)

Керівник проекту: Жуковський Олег 
Зміст проекту: Розробка рекомендацій для НДО 

щодо збалансованих підходів до авторського 
права (особливо якщо проекти цих організацій 
фінансуються комерційними компаніями чи 
благодійними організаціями) та заохочення 
використовувати ліцензії відкритого контенту на 
публікації НДО. Організація семінарів і конференції. 
Підготовка інформаційних вісників про ліцензії 
відкритого контенту.

Сума: $ 5 000 

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Організація: Українське регіональне відділення 
Міжнародної Академії Інформатизації  
(01601, м.Київ-10, а/с 110, тел.(044)599 08 23)

Керівник проекту: Сімак Лариса 
Зміст проекту: Електронна версія фахового журналу 

“Електроніка та системи управління” Національного 
авіаційного університету - створення журналу 
відкритого доступу.

Сума: $ 5 000 

Організація: Інститут програмних систем Національної 
академії наук України (03187, м.Київ-187,  
пр. Глушкова, 40, корпус, 5, тел.(044)526 55 07)

Керівник проекту: Резніченко Валерій 
Зміст проекту: Створення, розвиток та популяризація 

наукового репозиторію відкритого доступу Інституту 
програмних систем НАН України.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Асоціація 
“Інформатіо-Консорціум” (01010, м.Київ, а/с 110, 
тел.(044) 286 24 43)

Керівник проекту: Васильєв Олексій 
Зміст проекту: Створення діючого електронного архіву 

відкритого доступу для університетів та науково-
дослідних установ України.

Сума: $ 5 000 

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Центр гуманітарних досліджень” (79005, м.Львів, 
вул. Університетська, 1, кім. 208,  
тел.(0322) 240-31-80)

Керівник проекту: Галета Олена 
Зміст проекту: Розвиток Відкритого архіву Центру 

гуманітарних досліджень Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Сума: $ 6 188 

Організація: Херсонський національний технічний 
університет (73008, Херсонська обл., м.Херсон, 
Бериславське шосе, 24, тел.0552 326 922)

Керівник проекту: Баганов Євген 
Зміст проекту: Створення електронних версій наукових 

журналів з вільним доступом у Херсонському 
національному технічному університеті.

Сума: $ 5 000 

Український книжковий проект
Кількість проектів: 4 

Сума: $ 147 918

Частка у загальній сумі грантів: 2,22 %

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 
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.

Сума: $ 14 772 

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Організація: ТОВ “Джерела М” (04073, м.Київ,  
вул. Фрунзе, 160-Щ, тел.(044) 467 50 24)

Керівник проекту: Капранов Віталій 
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.

Сума: $ 62 137 

Організація: ТОВ “Джерела М” (04073, м.Київ, вул. 
Фрунзе, 160-Щ, тел.(044) 467 50 24)

Керівник проекту: Капранов Віталій 
Зміст проекту: Сайт www.vsiknyhy.com.ua створюється 

для інформаційного обслуговування проекту “100 
тисяч книжок”. Користувачі сайту – регіональні філії, 
клієнти регіональних філій, книгарні, бібліотеки, 
фізичні особи та інші постійні покупці книжок. 
Сайт складається з трьох основних частин: база 
даних книжок, новинно-інформаційний блок та 
додаткові бази даних та сторінки. База даних книжок 
містить усі необхідні дані про книжки українських 
видавництв, включно з ціною, короткою анотацією 
та обкладинкою (в першу чергу для новинок та хітів). 
Базу супроводжує докладний рубрикатор та система 
пошуку за автором, назвою та контекстом анотації. 
Інформація про книжки має бути достатньою 
для вибору та замовлення книжки регіональною 
філією або клієнтом. Новинно-інформаційний блок 
містить інформацію про нові видання, докладні 
рецензії на книжки, репортажі зі значущих подій, 
анонси, інтерв’ю та іншу інформацію, яка дозволяє 
зорієнтуватися у книжковому світі. Додаткові бази 
даних - це база даних українських видавництв, база 
даних бібліотек, довідки про українських авторів та 
майданчик для молодих авторів.

Сума: $ 25 335 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кучма Ірина 
Зміст проекту: Проведення семінарів для 

видавців і книгорозповсюджувачів, покликаних 
професіоналізувати український книжковий ринок, 
а саме: тренінг учасників проекту “100 тисяч 
книжок” в Голландії; Book Marketing Research (м. 
Краків, Польща) провів семінари “Дослідження 
ринку книжок, менеджмент видавництва” та 
“Успішний продаж книжок у книгарнях м. Києва та 
м. Львова”. Заступник голови Голландської асоціації 
книгорозповсюджувачів Ґюс Схют у співпраці з 
регіональними менеджерами центрів “100 тисяч 
книжок” провів семінари “Продаж книжок для 
менеджерів книгарень” у мм. Вінниці, Рівному, 
Запоріжжі, Сімферополі, Херсоні, Миколаєві, 
Одесі, Дніпропетровську. У співпраці з Ґете-
Інститутом і за підтримки Посольства ФРН і МЗС 
ФРН відбувся семінар “Як провадити успішну 
діяльність у невеликому незалежному видавництві”, 
який провели німецькі видавці Даніела Зеель 
(видавництво “Kооkbooks”) та Йорґ Зундермайєр 
(видавництво “Verbrecher Verlag). Ґете-Інститут в 
Україні та Міжнародний фонд “Відродження”, у 
співпраці з Літературним колоквіумом Берліна та 
за підтримки Посольства Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні та МЗС Німеччини організували 
семінар “Маркетингові стратегії у видавництві”, який 
провів Ральф Торнов, керівник відділу маркетингу 
видавництва “Rowohlt Verlag”, Німеччина. Здійснення 
адміністративного супроводу реалізації проекту.

Сума: $ 45 674 
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 7 

Сума: $ 25 050

Частка у загальній сумі грантів: 0,38 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Видавничий Дім Дмитра Бураго  
(03034, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 52, оф. 15, 
тел.238-64-47)

Керівник проекту: Бохан Оксана 
Зміст проекту: Відродження і розвиток найкращих 

традицій української культури і гуманітарних знань 
в українському суспільстві шляхом видання серії 
книжкових мініатюр “Поетичні свічада України” з 5 
книг, що містить найкращі зразки української поезії, 
зокрема твори Василя Стуса, Максима Рильського, 
Олександра Олеся, Євгена Маланюка, Євгена 
Плужника.

Сума: $ 5 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кучма Ірина 
Зміст проекту: Експертиза якості перекладів, що 

виходять з друку за підтримки МФВ.
Сума: $ 1 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Кучма Ірина 
Зміст проекту: Виставка книжок, виданих за підтримки 

Проекту перекладів Програми МФВ “Соціальний 
капітал і Академічні публікації”, 23 квітня – 21 травня 
2007 року у Музеї книги і друкарства.

Сума: $ 1 050 

Організація: Фонд сприяння розвитку видавничої 
справи та поліграфії імені першодрукарника Івана 
Федорова (65044, м.Одеса, а/с 7, тел.048 777 43 50)

Керівник проекту: Халікян Наталія 
Зміст проекту: Перший міжнародний форум 

“Інформаційне забезпечення навчального процесу у 
Вищій школі”.

Сума: $ 1 000 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавничий дім “Києво-Могилянська академія” 
(04070, м.Київ, пл. Контрактова, 4,  
тел.(044) 425-6092)

Керівник проекту: Жодані Ірина 
Зміст проекту: Видання збірника документів і 

матеріалів, які розкривають причини, перебіг, 
масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної 
катастрофи українського народу - голодомор 1932-
33 років.

Сума: $ 10 000 

Організація: ТОВ “Видавництво “Таксон” (04119, м.Київ, 
вул. Білоруська, 21, оф. 2, тел.044 483 27 46)

Керівник проекту: Фінікова Ніна 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Kwiek, 

Marek. The University and the State: a Study into Global 
Transformations.

Сума: $ 4 000 

Організація: Полтавське регіональне відділення 
Всеукраїнської громадської організації “Добробут” 
(36026, м.Полтава, 6, провул. Бистровський,  
тел.053 261 21 33)

Керівник проекту: Вовкодав Степан 
Зміст проекту: Друк двомовної збірки творів сучасного 

українського автора – Степана Вовкодава під назвою 
“Найкращі друзі”/”Лучшие друзья” та її поширення 
в дошкільних і шкільних закладах м. Полтави та 
Полтавської області., а також у південних та східних 
регіонах України (АР Крим, м. Севастополь, Донецьк, 
Луганськ, Дніпропетровськ).

Сума: $ 3 000 

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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ОСВІТНЯ 
ПРОГРАМА
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Кількість проектів: 16 

Сума: $ 386 659

Частка у загальній сумі грантів: 5,80 %

Мета програми у 2007 році: сприяти залученню потенціалу українського третього сектору та 
науково-освітніх установ для сталого розвитку освітньої системи і покращення якості освіти в 
Україні.

Пріоритети програми у 2007 році: 

• Університетська автономія.

• Участь освітянської громади у розробці освітньої політики.

• Подальший розвиток системи моніторингу та забезпечення якості середньої та вищої освіти.

• Розвиток інклюзивної освіти в Україні.

Програма здійснює свою діяльність шляхом виконання операційних проектів:

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

 У рамках проекту консорціум восьми університетів організував серію круглих столів, 
семінарів та конференцій, спрямованих на інформування суспільства стосовно питань 
університетської автономії. В університетах-учасниках проекту було проведено друге за 
черговістю опитування громадської думки стосовно університетської автономії. Аналітичній 
звіт за результатами другого етапу соціологічного дослідження  можна знайти за адресою: 
http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/edu/news/?doc:int=5757. Надруковано спецвипуск часопису 
“Дух і літера” присвячений проблемам університетської автономії. Підготовлено меморандум 
про співпрацю між Міністерством освіти і науки (МОН) та МФВ. Міжнародні семінари та 
конференція, присвячені забезпеченню якості освіти в Україні та на пострадянському 
просторі були проведені в м. Ялті та м. Антверпені. Аналітична доповідь та пропозиції 
стосовно змін в системі забезпечення якості вищої освіти в Україні були підготовлені та 
надіслані до МОН. За результатами діяльності проекту Уряд ініціював загальнодержавний 
експеримент по впровадженню університетської автономії в Україні (липень 2007р.).

http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/edu/news/?doc:int=5757
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 Щоб уникнути зайвої політизації складових проекту через політичну кризу в країні з квітня 2007р. 
діяльність проекту на таких напрямках, як юридична експертиза та громадські кампанії була 
призупинена. Після дострокових виборів у Верховну Раду проект почав знову розгортатися. 
Відбуваються збори членів консорціуму університетської автономії, під час яких розглядаються 
нагальні питання. Наприкінці грудня 2007р. відбулося чергове засідання робочої групи, у якому 
взяв участь Міністр освіти і науки Іван Вакарчук. Було досягнуто домовленості та розроблено 
пропозиції щодо змін до діючого законодавства, які необхідні для впровадження базових 
елементів університетської автономії в національному масштабі, а також реформування освіти 
взагалі. На початку січня 2008 р. відбулося засідання Ради ректорів консорціуму за участі міністра 
освіти і науки, у результаті якого було узгоджено план дій на 2008 – 2009 рр. та розроблено 
пропозиції до програми дій уряду в сфері освіти. Питання університетської автономії зазначено 
як один з пріоритетів діяльності МОН на 2008 рік (ДТ 2008, №4, 2 – 8 лютого). Створено робочу 
групу для розробки нової редакції Закону “Про вищу освіту”, до якої увійшли представники всіх 
університетів-членів консорціуму та МФВ.

• “Громадські платформи освітньої реформи в Україні” – українсько-голландський проект, 
розпочатий МФВ спільно з Міжнародний центром розвитку шкільництва – APS (Голландія) 
в січні 2007р. з метою започаткування в Україні відкритого демократичного обговорення 
освітянських проблем. Дві платформи, які об’єднують широкі зацікавлені кола активістів у галузі 
освіти, експертів, батьків та представників місцевої влади були створені в Полтаві та Одесі, з 
координаційним центром у Києві. У межах проекту передбачено організацію системи постійного 
обміну і розповсюдження інформації між освітньою громадськістю, учасниками навчально-
виховного процесу та місцевими органами управління у сфері освіти.

 Цей проект фінансується МФВ спільно з програмою Матра Міністерства закордонних справ 
Королівства Нідерланди.

 Впродовж 2007р. голландськими тренерами було проведено чотири тренінги та семінари 
в Полтаві й Одесі. Два десятки українських фасилітаторів (активістів із середовища освітян) 
пройшли відповідну підготовку для проведення аналітичної та організаційної роботи, спрямованої 
на створення постійного громадського діалогу між освітянською громадою та представниками 
влади. Опитування громадської думки та серія сесій з учнями, батьками та вчителями стосовно 
стану справ з підручниками були проведені підготовленими українськими активістами в регіонах 
(включаючи сільські школи). Проведено дві регіональні конференції (вересень) та одна 
загальноукраїнська (грудень). Підготовлено аналітичну доповідь стосовно системи видання 
підручників (готується до публікації в травня 2008 року). Інтернет портал проекту введено в дію 
у грудні 2007р. (http://www.upper.org.ua). Готується брошура з організації громадської експертизи 
та дискусії. Проект триватиме до кінця 2009 року.

• Проект “Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти”. Міжнародний фонд 
“Відродження” виступає ініціатором підтримки впровадження зовнішнього оцінювання в Україні 
з 2002р. Саме у рамках проекту “Центр тестових технологій” було розроблено та апробовано 
технологічний і методичний цикли тестування, які лягли в основу зовнішнього оцінювання; 
створено нормативну базу для його проведення. Впродовж 2005-2006 рр. відбувалася тісна 
співпраця із Секретаріатом Президента для запровадження зовнішнього оцінювання та 
створення Українського центру оцінювання якості освіти.

 Успішне проведення зовнішнього оцінювання у масштабах країни (у тестуванні 2007 року взяли 
участь понад 116 тисяч учнів) довело, що ця система здатна функціонувати на державному 
рівні як об’єктивний механізм оцінки навчальних досягнень учнів і забезпечувати рівні умови 
доступу до вищої освіти. Позитивним фактом є й те, що ідея зовнішнього оцінювання знайшла 
підтримку в суспільстві, а практика впровадження тестування показала, що воно може стати 
засобом запобігання корупції при вступі до вищих навчальних закладів. Проте для того, 

http://www.upper.org.ua
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щоб національна система тестування працювала як ефективний антикорупційний чинник, 
вона повинна базуватися на відповідних технологіях і процедурах та підлягати громадському 
моніторингу.

 З цією метою Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти розпочав діяльність з 
розробки механізмів громадського нагляду за діяльністю державної системи зовнішнього 
оцінювання. Маючи на меті підвищення прозорості системи тестування для громадськості та 
забезпечення довіри суспільства до зовнішнього оцінювання, ця ініціатива вже засвідчила значні 
успіхи. Проведене в липні 2007р. масштабне соціологічне дослідження серед 10,000 учасників 
зовнішнього оцінювання (результати були представлені під час прес-конференції в УНІАН) 
дозволило проаналізувати досвід випускників з проходження тестування 2007р. та надати 
відповідні рекомендації Українському центру оцінювання якості освіти щодо вдосконалення 
процедур зовнішнього оцінювання. Аналітичний звіт за результатами дослідження було 
представлено для обговорення і під час круглого столу з розробки критеріїв та механізмів 
громадського моніторингу зовнішнього оцінювання (серпень 2007р.)

 Представники Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук, Українського 
центру оцінювання якості освіти, громадських організацій та ЗМІ взяли участь у відкритій 
дискусії щодо ефективних механізмів громадського моніторингу, що включають всі етапи 
підготовки, проведення, обробки та видачі результатів тестування, a також критеріїв, за якими 
варто здійснювати громадську експертизу зовнішнього оцінювання. Учасниками круглого 
столу було узгоджено мету та засади здійснення громадського моніторингу державної 
системи тестування. Рекомендації круглого столу було висвітлено у ЗМІ та публічних заходах 
Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти. Очікується, що впроваджувані 
механізми громадського моніторингу дозволять представникам широких кіл громадськості 
не лише реалізувати своє право на отримання своєчасної, повної та доступної інформації 
про зовнішнє оцінювання, а й здійснювати системний контроль за процедурами тестування в 
якості громадських спостерігачів. Для налагодження процесу громадського спостереження на 
пунктах тестування 2008 року планується співпраця з Комітетом виборців України, мережею 
освітніх громадських організацій, представниками батьківських комітетів, студентських рад, 
інших зацікавлених представників громадськості.

 Залучаючи до участі в реалізації громадського моніторингу все більшу цільову аудиторію, в 
рамках проекту REFINE “Оцінювання для підвищення якості освіти” Програми розвитку освіти 
Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт) проведено опитування серед керівників середніх 
шкіл щодо системи зовнішнього оцінювання в 5 країнах-учасницях проекту (Україна, Грузія, 
Латвія, Литва та Словенія). Концепцію дослідження було розроблено під час ІІ міжнародного 
семінару “Ефективне використання результатів екзаменів для освітньої політики” за підтримки 
програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів” (Київ, 23-24 березня 2007р.) Результати 
дослідження будуть опубліковані у віснику ТІМО: “Тестування і моніторинг в освіті”, що 
видається за підтримки МФ “Відродження”.

 Ще у 2005р. Центр тестових технологій став координатором участі України у міжнародних 
порівняльних дослідженнях якості освіти. За співфінансування Міністерства освіти і науки 
України з коштів проекту Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти” фахівцями 
Центру проведено моніторингові дослідження якості освіти в початковій та основній школі 
з використанням матеріалів міжнародного порівняльного дослідження якості математично-
природничої освіти TIMSS-2003 (травень 2005р.). У дослідженні взяли участь близько 7800 
учнів зі 188 шкіл України, які увійшли до репрезентативної вибірки, що представляла міські та 
сільські школи, загальноосвітні школи, спеціалізовані школи і заклади нового типу. У квітні 
2006р. проведено пілотний етап міжнародного порівняльного дослідження TIMSS, в якому 
взяли участь 4000 учнів четвертих та восьмих класів із 42 шкіл України.
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 Зважаючи на успішний досвід Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти щодо 
проведення пілотного етапу міжнародного моніторингового дослідження TIMSS 2006р., 
Міністерство освіти і науки України своїм наказом № 64 від 29.01.2007 р. “Про організацію 
та проведення міжнародних порівняльних досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2007 році” призначило Центр тестових технологій і моніторингу якості 
освіти організацією, що проводитиме основну сесію дослідження TIMSS. У травні 2007р. 
Україна вперше взяла участь у цьому міжнародному дослідженні, що охопило близько 9000 
учнів четвертих і восьмих класів зі 160 шкіл на основі репрезентативної вибірки. Участь у TIMSS 
дозволить здійснити порівняльну оцінку природничо-математичної підготовки учнів середньої 
школи в країнах із різними системами освіти і виявити фактори, що впливають на рівень цієї 
підготовки; отримати об’єктивну інформацію про стан природничо-математичної освіти в 
Україні та розробити відповідні стратегії, спрямовані на вдосконалення національної системи 
освіти у двох її важливих галузях – математиці і природознавстві.

 У рамках проекту “Рівний доступ до якісної освіти” за фінансової підтримки Світового Банку 
також проведено національне дослідження якості математичної освіти у початковій школі з 
метою вивчення рівня навчальних досягнень учнів четвертих класів з математики в контексті 
готовності до навчання в основній школі, порівняння результатів навчальних досягнень школярів 
різних регіонів України. Отримання більш повної інформації про національну математичну освіту в 
початковій школі дозволить зробити системні оцінки та збалансовані висновки, що сприятимуть 
удосконаленню роботи освітньої галузі на всеукраїнському, регіональному та шкільному рівнях. 

 Незважаючи на успішне запровадження окремих механізмів громадського моніторингу, 
проведені опитування громадської думки засвідчують наявність суспільної потреби у зростанні 
довіри до зовнішнього оцінювання. Для забезпечення належного рівня довіри до цієї системи 
необхідна реалізація усіх компонентів громадського моніторингу, зокрема проведення фахової 
експертизи зовнішнього оцінювання, що можливе за умови максимально відкритої співпраці 
з Міністерством освіти і науки та Українським центром оцінювання якості освіти. Успішність 
реалізації ініціатив з громадського моніторингу державної системи зовнішнього оцінювання 
також безпосередньо залежить від наявності відповідної нормативно-правової бази, що 
визначатиме засади громадського моніторингу державної системи зовнішнього оцінювання 
та відповідальність за порушення у цій сфері.

• Розробка та реалізація проекту “Впровадження інклюзивної освіти в Україні” у 2007р. 
була продовженням попередніх проектів, що впроваджувалися та підтримувалися програмами 
МФВ у 2005-2006рр.: проект “Права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ 
до якісної освіти” (Освітня програма) та проект “Освітня політика щодо інклюзивної освіти: 
міжнародний досвід та українські реалії” (програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів”). 
Одним із результатів попередніх проектів стало проведення дослідження з визначення основних 
переваг та недоліків інклюзивної моделі освіти, основних перешкод та механізмів підтримки, 
а також вироблення рекомендацій Міністерству освіти і науки України на основі результатів 
дослідження. Результати дослідження, розроблені рекомендації та подальші напрями розвитку 
моделі інклюзивного навчання обговорювалися під час круглих столів в регіонах України, так і 
під час міжнародної конференції у 2006 р. у Києві.

 Саме ці напрями розвитку, а саме: а) робота з керівниками загальноосвітніх навчальних 
закладів (ЗНЗ), б) робота з психолого-медико-педагогічними консультаціями (ПМПК) і в) 
робота із засобами масової інформації (ЗМІ) були покладені в основу проекту “Впровадження 
інклюзивної освіти в Україні”, який впроваджується у 2007 році у семи пілотних областях – 
Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Херсонська. Основними завданнями відповідно до визначених цільових груп були: збільшення 
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поінформованості та зміна існуючого, часто стигматизованого ставлення щодо інклюзивної 
освіти, а також зміни існуючих практик.

 Для виконання цих завдань проводилися наступні види діяльності: розробка навчального курсу 
для керівників ЗНЗ “Інклюзивна школа: особливості організації та управління” та внесення його 
у навчальні плани Центрального та семи обласних інститутів післядипломної освіти, розробка 
та видання навчально-методичного посібника для керівників ЗНЗ, підготовка викладачів 14 
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти до впровадження курсу; робочі зустрічі, 
семінари, круглі столи з Головами та членами обласних та міських ПМПК; семінари для 
представників ЗМІ.

 Характерною рисою проекту “Впровадження інклюзивної освіти в Україні” стало те, що вперше 
він був спрямований на ширше коло ключових осіб, а саме: керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів, представників психолого-медико-педагогічних консультацій та 
представників засобів масової інформації. Такий вибір цільових груп був викликаний 
комплексністю проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні, яка є абсолютно новою 
моделлю освіти для українського суспільства і спробами залучити до вирішення цієї проблеми 
ширше коло ключових осіб.

 Прикладом позитивного впливу проекту на педагогічну громадськість можна вважати тренінг, 
проведений для представників обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, в ході 
якого був представлений практичний курс “Інклюзивна школа: особливості організації та 
управління”. Проектом передбачалось, що в тренінгу візьмуть участь представники 7 ОІППО, 
однак попередні заходи проекту, презентації, семінари, круглі столи, статті в пресі сприяли 
резонансному поширенню інформації про новий проект. Як наслідок, представники 14 ОІППО 
виявили бажання взяти участь в тренінгу. Для задоволення попиту на участь у семінарі ВФ 
“Крок за кроком” звернувся з пропозицією до проекту “Громадянська освіта – Україна”, 
складовою частиною якого також є інклюзивна освіта про об’єднання ресурсів двох проектів. 
Ця пропозиція знайшла позитивний відгук і до участі в тренінгу були залучені представники 14 
ОІППО та Інституту спеціальної педагогіки АПН України. До проведення тренінгу був залучений 
міжнародний експерт з питань інклюзивної освіти Дженет Холсворд (Велика Британія), що 
сприяло збагаченню тематики тренінгу. Як результат: розширилась географія реалізації 
практичного курсу, більше викладачів ОІППО ознайомились з тематикою і зможуть поширювати 
ідеї інклюзивної освіти на професійному рівні.

 Певні труднощі у ході реалізації проекту були пов`язані з недостатнім досвідом активної 
співпраці з новими цільовими групами: представниками засобів масової інформації та 
психолого-медико-педагогічних консультацій. Це привело до певного запізнення у проведенні 
видів діяльності відповідно графіку проекту. З метою уникнення подібних проблем у наступному 
році планується проведення більш ґрунтовної підготовчої роботи до початку проекту з метою 
точнішого визначення потреб та очікувань від усіх учасників проекту, обговорення майбутніх 
заходів та внесення змін у разі необхідності, узгодження плану реалізації заходів проекту. 
Слідкуйте за інформацією про цю ініціативу на веб-сторінці: www.ussf.kiev.ua.

Основними партнерами програми є Міністерство освіти і науки України, обласні управління 
освіти, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України та обласні Інститути 
післядипломної педагогічної освіти, Головне управління освіти і науки Київської міської державної 
адміністрації, Комітет Верховної Ради з питань освіти і науки, Український центр оцінювання якості 
освіти, Міжнародний центр розвитку шкільництва (Голландія), Європейська асоціація освітнього 
права (Бельгія), Міжнародна асоціація оцінювання навчальних досягнень (IEA), Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID), Програма розвитку освіти Інституту Відкритого Суспільства (ESP 
OSI Будапешт).

http://www.ussf.kiev.ua
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Університетська автономія –  
складова громадянського суспільства

Кількість проектів: 1 

Сума: $ 39 759

Частка у загальній сумі грантів: 0,60 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Касьянов Георгій 
Зміст проекту: Проведення експертного дослідження 

системи вищої освіти України щодо можливостей 
впровадження базових елементів університетської 
автономії в національному масштабі: проведення 
систематичних експертних опитувань та соціоло-
гічних вимірювань ставлення академічної спільноти 
(внутрішній моніторинг) та громадськості (зовнішній 
моніторинг) до університетської автономії та порядку 

її впровадження на практиці; проведення серії взає-
мопов'язаних громадських акцій щодо університет-
ської автономії (семінари, конференції, круглі столи, 
робітні); організація медіа-кампанії для поширення та 
пояснення ідеї університетської автономії в суспіль-
стві; аналіз діючого законодавства, розробка про-
позицій щодо його змін; запровадження базових 
елементів університетської автономії в університе-
тах-членах консорціуму.

Сума: $ 39 759 

Центр тестових технологій і  
моніторингу якості освіти

Кількість проектів: 7 

Сума: $ 172 602

Частка у загальній сумі грантів: 2,59 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01042, м.Київ, вул. Філатова, 1/22, кв. 106,  
тел.(044) 521-24-71)

Керівник проекту: Торопова Анна 
Зміст проекту: Розвиток механізмів громадського 

моніторингу державної системи зовнішнього 
оцінювання; проведення громадської експертизи 
процедур зовнішнього оцінювання 2008 року. 
Розробка нормативно-правової бази громадського 

моніторингу державної системи зовнішнього 
оцінювання, проведення соціологічних опитувань 
учасників тестування та освітян щодо їх 
поінформованості та ставлення до реформи 
системи оцінювання; інформування громадськості 
про підготовку, перебіг та результати зовнішнього 
тестування 2008 року, а також його роль у 
розв’язанні проблем корупції в освіті.

Сума: $ 75 000 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01042, м.Київ, вул. Філатова, 1/22, кв. 106,  
тел.(044) 521-24-71)

Керівник проекту: Торопова Анна 
Зміст проекту: Юридична реєстрація авторських прав 

на програмне забезпечення, інформаційні матеріали, 
знаки на товари та послуги Центру тестових 
технологій і моніторингу якості освіти.

Сума: $ 2 500 

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01042, м.Київ, вул. Філатова, 1/22, кв. 106,  
тел.(044) 521-24-71)

Керівник проекту: Торопова Анна 
Зміст проекту: Експертна підтримка процесу 

підготовки та проведення національного 
зовнішнього тестування 2007 року Українським 
центром оцінювання якості освіти, експертна 
підтримка створення системи інформаційної 
безпеки зовнішнього тестування; проведення 
публічних заходів щодо обговорення впровадження 
зовнішнього тестування та його впливу на 
розв'язання проблем корупції в освіті; розробка 
нормативно-правової бази Українського центру 
оцінювання якості освіти; розробка бізнес-процесів 
для майбутнього самофінансування Центру 
тестових технологій(ЦТТ) і моніторингу якості освіти; 
інформаційна кампанія щодо проблем приватного 
репетиторства в Україні.

Сума: $ 64 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Луцишина Олена
Зміст проекту: Експертні консультації щодо стану 

готовності Українського центру оцінювання якості 
освіти до проведення сесій зовнішнього оцінювання 
21 та 28 квітня 2007 року в частині адміністрування, 
системи доставки екзаменаційних матеріалів, 
інформаційної безпеки; аналіз та консультації щодо 
системи перевірки екзаменаційних робіт, обробки та 
видачі результатів тестування.

Сума: $ 1 300 

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01042, м.Київ, вул. Філатова, 1/22, кв. 106,  
тел.(044) 521-24-71)

Керівник проекту: Торопова Анна 
Зміст проекту: Порівняльна оцінка природничо-

математичної підготовки учнів середньої школи з 
різними системами освіти; отримання об'єктивної 
інформації про стан природничо-математичної 
освіти в Україні; розробка стратегії вдосконалення 
національної системи освіти у двох галузях - 
математиці і природознавсті.

Сума: $ 20 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Луцишина Олена
Зміст проекту: Участь представника Центру 

тестових технологій та моніторингу якості освіти 
Міжнародного фонду “Відродження” Торопової А.В. у 
літній школі “Прозорість, підзвітність та антикорупція 
в освіті” (6-15 червня 2007р., м. Париж, Франція) у 
конференції “Роль оцінювання у підвищенні якості 
освіти” (6-11 листопада 2007р., м.Стокгольм, 
Швеція). Організатор - AEA Europe, Європейська 
Асоціація Оцінювання.

Сума: $ 4 802 

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01042, м.Київ, вул. Філатова, 1/22, кв. 106,  
тел.(044) 521-24-71)

Керівник проекту: Раков Сергій 
Зміст проекту: Інформаційне забезпечення ІІ 

Міжнародної конференції “Вимірювання навчальних 
досягнень учнів і студентів: гуманістичні, 
методологічні, технологічні аспекти” (13-14 грудня 
2007р., м. Харків). Підготовка та видання матеріалів 
конференції та поширення їх серед зацікавлених 
освітніх інституцій України (школи, вузи, інститути 
післядипломної педагогічної освіти тощо), створення 
веб-сторінки з розміщенням матеріалів конференції 
та форумами з ключових питань запровадження 
національної системи зовнішнього оцінювання і 
моніторингу якості освіти.

Сума: $ 5 000 
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Права дітей з особливими потребами  
на рівний доступ до якісної освіти
Кількість проектів: 1 

Сума: $ 45 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,67 %

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: Найда Юлія 
Зміст проекту: Проведення тренінгів та видання 

відповідних інформаційних матеріалів з метою 
підготовки керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів до створення умов для навчання дітей з 
особливими освітніми потребами та поширення 

концепції інклюзивної освіти у місцевих громадах; 
підготовки працівників психолого-медико-
педагогічних консультацій; надання фахової 
підтримки батькам дітей з особливими потребами; 
підготовки працівників засобів масової інформації 
до розуміння та правильного висвітлення концепції 
інклюзивної освіти у засобах масової інформації.

Сума: $ 45 000 

Громадські платформи освітньої реформи в Україні
Кількість проектів: 3 

Сума: $ 98 143

Частка у загальній сумі грантів: 1,47 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Касьянов Георгій 
Зміст проекту: Консолідація освітніх неурядових 

організацій; інституалізація моделі системного 
впливу на освітню політику в Україні; збільшення 
експертного та організаційного потенціалу освітніх 
НУО; розробка та лобіювання пропозицій до органів 
державної влади і місцевого самоврядування; 
організація заходів, спрямованих на залучення 
громадськості до участі у розробці платформи 
освітньої реформи.

Сума: $ 60 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Касьянов Георгій 
Зміст проекту: Друк бюлетенів з інформацією про 

шляхи вирішення питань освітньої політики, 
реформування навчального книговидання в рамках 
проекту “Громадські платформи освітньої реформи 
в Україні”. Поширення бюлетенів серед місцевих та 
освітніх НУО, органів влади з метою інформування 
громадськості та залучення її до обговорення 
найбільш актуальних проблем освіти, забезпечення 
постійного діалогу і взаємодії освітніх НУО та органів 
влади.

Сума: $ 11 343 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Луцишина Олена
Зміст проекту: Комплексний аналіз системи 

навчального книговидання та підготовка 
рекомендацій щодо її покращення. Упорядкування, 
видання та розповсюдження книги “Система 
навчального книговидання в Україні: можливості 

змін” та брошури “Вміння вести діалог” з метою 
організації постійного громадського діалогу між 
освітянською громадою та представниками влади 
в рамках проекту МФВ “Громадські платформи 
освітньої реформи в Україні”.

Сума: $ 26 800 

Різне
Кількість проектів: 4 

Сума: $ 31 155

Частка у загальній сумі грантів: 0,47 %

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 
Зміст проекту: Участь членів Всеукраїнського фонду 

“Крок за кроком” у регіональних та міжнародних 
зустрічах, тренінгах. Проведення щорічної 
конференції Міжнародної Асоціації “Крок за кроком”. 
Підготовка та оприлюднення річного звіту та інших 
друкованих інформаційних матеріалів про діяльність 
організації.

Сума: $ 20 000 

Організація: Благодійна організація “Вчителі за 
демократію та партнерство” (02121, м.Київ,  
вул. Вербицького, 15, кв.13, тел.(044) 513-89-38)

Керівник проекту: Сущенко Ігор 
Зміст проекту: Подолання відірваності українських 

учнівських дебатних клубів від міжнародниих 
вимог, зокрема поширення стандартів Міжнародної 
дебатної асоціації. Участь національної команди 
у Молодіжному дебатному форумі 2007 року 
та Генеральній Асамблеї Міжнародної дебатної 
асоціації. Проведення семінарів для керівників 
шкільних дебатних клубів Національного чемпіонату 
шкільних дебатних клубів України.

Сума: $ 5 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Луцишина Олена
Зміст проекту: Участь Паращенко Л.І., Голови 

Правління Директорату програми розвитку 
освіти Міністерства освіти і науки у літній школі 
“Прозорість, підзвітність та антикорупція в освіті”  
(6-15 червня 2007р., м. Париж, Франція).

Сума: $ 4 155 

Організація: Благодійна організація “Вчителі за 
демократію та партнерство” (02121, м.Київ,  
вул. Вербицького, 15, кв.13, тел.(044) 513-89-38)

Керівник проекту: Сущенко Ігор 
Зміст проекту: Узагальнення підсумків дебатних та 

дискусійних заходів, що відбувалися протягом 
року в навчальних закладах України у рамках 
програми “Люди говорять”. Відбір кращих команд 
для участі у фінальному дискусійному форумі 
та проведення форуму за участю представників 
навчальних закладів різних регіонів України. Широке 
розповсюдження інформації про досвід міжнародних 
публічних обговорень дискусійних питань в Україні 
та світі.

Сума: $ 2 000 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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ПРОГРАМА  
“ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ  
У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
Кількість проектів: 66 

Сума: $ 727 512

Частка у загальній сумі грантів: 10,91 %

Мета діяльності програми у 2007 році – сприяти реформуванню галузі охорони здоров’я і 
покращенню рівня здоров’я населення, шляхом забезпечення доступу до якісної та такої, що 
відповідає потребам пацієнтів, медичної допомоги.

Мета Програми досягається через створення цілісної моделі захисту прав пацієнтів і медичних 
працівників, впровадження комплексної системи надання паліативної допомоги та забезпечення 
рівного доступу до медичних та соціальних послуг для споживачів ін’єкційних наркотиків та людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІДом.

Компоненти програми: 

• Ініціатива “Право та охорона здоров’я” 

• Ініціатива “Паліативна допомога” 

• Ініціатива “Моніторинг та адвокація” 

• Ініціатива “Охорона здоров’я та медіа” 

• Ініціатива “Співпраця НУО з Глобальним Фондом по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією” 

• Програма “Зменшення шкоди” 

Пріоритети програми у 2007 році: 

• Продовження результативного та прозорого діалогу між громадськістю та державою у 
питаннях впровадження політики у сфері охорони здоров’я (надання підтримки Дорадчій 
раді з питань охорони здоров’я при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони 
здоров’я). 

• Започаткування незалежного моніторингу центрального та місцевих бюджетів у сфері 
охорони здоров’я та відстоювання необхідності реформування даної галузі, забезпечення 
прозорості та ефективності державної політики у сфері охорони здоров’я, а також її 
відповідності потребам пацієнтів. 
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• Реформування системи охорони здоров’я в Україні, зокрема у сферах паліативної допомоги, 
наркополітики, зменшення шкоди та захисту прав пацієнтів. 

• Інтеграція правових механізмів і юридичної практики у сферу охорони громадського 
здоров’я: захист прав людини у сфері охорони здоров’я, захист прав на доступ до якісної 
та комплексної медичної, соціальної та юридичної допомоги, а також до життєво необхідних 
лікарських препаратів. 

• Розвиток кадрового потенціалу у галузі медичного права і підвищення рівня обізнаності 
населення щодо прав людини в цілому і прав пацієнтів зокрема; моніторинг дотримання 
прав людини у сфері охорони здоров’я. 

• Розвиток адвокаційної спроможності представників вразливих груп - тих, кого безпосередньо 
торкнулись проблеми вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу; розвиток батьківських ініціатив, 
спрямованих на підтримку запровадження в Україні ефективних методів лікування, у тому 
числі програм замісної підтримувальної терапії. 

• Розвиток та продовження діяльності проектів з надання правової допомоги СІН та ЛЖВ; 
підвищення інформованості працівників правоохоронних органів про важливість дотримання 
прав груп населення вразливих до ВІЛ/СНІДу. Усунення стигматизації, дискримінації 
та упередженого ставлення по відношенню до вразливих щодо ВІЛ/СНІДу груп шляхом 
підвищення рівня поінформованості громадськості. 

Конкурси 2007 року:

Конкурс “Ініціативи щодо захисту прав людей з вадами психічного і розумового розвитку” 
спрямований на забезпечення участі громадськості у захисті прав людей з психічними розладами 
та розумовими вадами, а також на впровадження кращих міжнародних практик та інноваційних 
підходів у роботі системи психіатричної допомоги в Україні як на національному, так і на місцевому 
рівнях.

Тендер “Налагодження співпраці між медичною спільнотою і правозахисними організаціями 
та юристами у сфері захисту прав людини та прав пацієнтів” спрямований на підвищення 
рівня обізнаності медичних працівників щодо прав людини та поширення знань про права людини 
у сфері охорони здоров’я, міжнародні та національні стандарти захисту прав пацієнтів.

Конкурс “Підтримка та розвиток співпраці між правозахисними недержавними організаціями 
(НУО), об’єднаннями пацієнтів і медичними працівниками у сфері захисту прав пацієнтів” 
спрямований на налагодження співпраці між правозахисними НУО з об’єднаннями пацієнтів та 
лікарями для практичного захисту прав пацієнтів, аналізу ситуації із правами людини в контексті 
права на охорону здоров’я і покращення законодавчого забезпечення зазначених прав.

Конкурс “Впровадження паліативної допомоги на рівні місцевих громад” спрямовано на 
розробку навчальних програм для лікарів та медичних сестер з питань паліативної допомоги у 
відповідності до міжнародних стандартів та за участі міжнародних експертів; розробку навчальних 
матеріалів для учасників тренінгів; проведення тренінгів для лікарів та медичних сестер з питань 
надання паліативної допомоги як на національному, так і регіональному рівнях.
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Конкурс “Моніторинг обласних та місцевих бюджетів, витрат та програм у сфері подолання 
епідемії ВІЛ/СНІДу” спрямований на здійснення громадського контролю, моніторинг бюджетів, 
витрат національних і регіональних програм у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу та підтримку 
адвокаційних ініціатив з використанням результатів моніторингу.

Конкурс “Розвиток та удосконалення системи паліативної допомоги” спрямований на 
сприяння розвитку паліативної допомоги в Україні у відповідності до міжнародних стандартів, 
розробку відповідної нормативно-правової бази, підвищення ефективності роботи Міжвідомчої 
робочої групи з питань розвитку паліативної допомоги в Україні, сприяння залученню НУО та 
експертних груп до даної Міжвідомчої робочої групи.

Конкурс “Підтримка адвокаційних ініціатив представників вразливих груп – тих, кого 
безпосередньо торкнулися проблеми наркоманії та ВІЛ/СНІДу” спрямований на підтримку 
ініціатив з підвищення рівня доступу СІН та ЛЖВ до соціальних та медичних сервісів, усунення 
фактів дискримінації та стигматизації.

Конкурс “Підвищення інформованості працівників правоохоронних органів про важливість 
дотримання прав груп населення, вразливих до ВІЛ/СНІДу” спрямований на підтримку спільної 
діяльності НУО та відповідних навчальних закладів МВС з розробки та впровадження спеціального 
курсу тренінгів з питань прав людини, підходів зменшення шкоди, питань антиретровірусної терапії 
та програм замісної підтримувальної терапії, питань власної безпеки під час здійснення обшуків та 
затримань для представників правоохоронних органів.

Тендер “Правозахисні ініціативи в сфері охорони здоров’я: захист прав і адвокація інтересів 
споживачів наркотиків та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом” спрямовано на створення мережі 
проектів, що надавала б широкий спектр послуг з консультування, надання правової допомоги та 
представлення інтересів у суді споживачів наркотиків та людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом.

Важливі ініціативи та підтримані проекти:

• Впродовж 2007 року програмою було проведено низку комплексних заходів на 
регіональному та національному рівнях щодо моніторингу законодавства у сфері 
охорони здоров’я, дотримання прав пацієнтів і практичного захисту порушених прав, 
зокрема: було проведено національне соціологічне опитування і громадський моніторинг 
щодо забезпечення прав пацієнтів у закладах охорони здоров’я; здійснено експертний 
аналіз інновацій нормативно-правової бази у сфері охорони здоров'я та визначено 
пріоритети для гармонізації українського законодавства у відповідності до міжнародних 
стандартів; підготовлено розділ про дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я, 
який увійшов до щорічної доповіді правозахисних організацій щодо стану дотримання прав 
людини в Україні.

• Перший всеукраїнський форум споживачів наркотиків та Друга Національна 
Конференція із зменшення шкоди. Під час відкриття Другої Національної Конференції зі 
зменшення шкоди було проведено адвокаційну акцію, учасники якої закликали звернути 
увагу на те, що основною запорукою успіху та ефективності профілактичних та лікувальних 
програм є орієнтація на потреби цільової групи.

• Друга національна конференція з питань замісної підтримувальної терапії в Україні була 
проведена (спільно з Фондом Клінтона, Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІДу та Українським 
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інститутом досліджень політики щодо громадського здоров’я) у форматі відкритого діалогу 
між надавачами сервісу (лікарями наркологами, членами мультидисциплінарних команд) 
та клієнтами програм замісної підтримувальної терапії. За результатами конференції було 
підготовлено резолюцію, яка висвітлює основні та реалістичні напрямки вдосконалення 
практики надання ЗПТ в Україні та надіслано відкритий лист-звернення до Президента 
України та Міністра охорони здоров’я.

• “Підвищення інформованості працівників міліції м. Києва про важливість дотримання 
прав груп населення вразливих до ВІЛ/СНІДу через впровадження освітньо-
правозахисної програми “Безпека людей в уніформі при роботі з наркозалежними” 
- спільний проект НУО “Крок за кроком” та Національного Університету Внутрішніх Справ. У 
рамках проекту було розроблено курс тренінгів із принципів та практики зменшення шкоди, 
принципів дотримання прав осіб, що вживають наркотики та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом. 
Курс було підготовлено та узгоджено із Відділом практичної психології при Університеті 
Внутрішніх Справ, проведено серію тренінгів як серед особового складу обласних управлінь 
МВС м. Києва, так і в рамках курсу підвищення кваліфікації в Національному Університеті 
МВС. (Докладніше: http://krok-za-krokom.org.ua).

• Літня школа з адвокації для представників організацій споживачів наркотиків, ЛЖВ, 
зменшення шкоди та ЛГБТ-комм’юніті (спільно з Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІДу).

• Підготовка національної адвокаційної стратегії споживачів наркотиків. Створення та 
адвокаційна діяльність всеукраїнської організації батьків, чиї діти знаходяться на замісній 
підтримувальній терапії.

• Проведення масштабної інформаційної кампанії в підтримку розширення доступу до 
програм замісної підтримувальної терапії та її впровадження з використанням метадону.

• У 2007 році програма сприяла посиленню співпраці між представниками урядових структур, 
громадськості та фахівців у сфері паліативної допомоги. Програма вже другий рік поспіль 
підтримує роботу Міжвідомчої робочої групи з удосконалення законодавчих актів щодо 
розвитку паліативної допомоги населенню України. У результаті впровадження проекту 
“Підтримка участі громадськості в Міжвідомчій робочій групі з удосконалення 
нормативно-правової бази з паліативної допомоги” було розроблено низку нормативно-
правових актів, зокрема положення “Про хоспіс”, наказ МОЗ “Про затвердження положень 
про хоспіс та відділення паліативної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію та СНІД”, які сприяли 
становленню паліативної допомоги як окремої галузі медико-соціальних послуг, розробці 
навчальних програм для підготовки необхідних фахівців (лікарі, медсестри, психологи, 
соціальні працівники, та ін.) та об’єднанню зусиль різних відомств для вдосконалення 
системи надання паліативної допомоги населенню. (Докладніше: http://www.medlaw.org.
ua, http://www.likar.info/news/12839.html).

• За напрямком “Право та охорона здоров’я” систематично проводилися заходи, 
спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо прав пацієнтів серед керівників сфери 
охорони здоров’я, загального населення, вразливих груп та окремих груп пацієнтів, юристів 
і правозахисників, медичних працівників і головних лікарів; було підтримано діяльність 
міжвідомчих робочих груп із залученням усіх зацікавлених представників органів влади 
для спільної розробки та узгодження нормативно-правових актів у сфері забезпечення 
прав пацієнтів; проведено спільні заходи між правозахисними і пацієнтськими НУО, 
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юридичними клініками, медичними працівниками із залучення представників органів влади 
для вироблення спільних позицій щодо стратегічних напрямків захисту прав пацієнтів.

 Основним досягненням Програми за напрямком “Право та охорона здоров’я” стало 
започаткування інноваційного підходу до захисту прав людини у сфері охорони здоров’я 
через співпрацю лікарів, юристів та пацієнтів. На сьогодні очевидним є той факт, що в 
Україні стан забезпечення цих прав є незадовільний і як показує досвід, ані окремі 
організації пацієнтів, ані самі лікарі чи правозахисники не в змозі самостійно вирішити 
накопичені роками правові проблеми у галузі охорони здоров’я. 

 Програмою було підтримано 4 регіональні проекти, які покликані об’єднати зусилля 
провідних юристів, адвокатів, лікарів та представників громадських організацій 
пацієнтів для ефективного захисту права людини на охорону здоров’я та забезпечення 
системної та плідної співпраці між усіма зацікавленими сторонами. (Більш докладну 
інформацію можна отримати на веб-сторінках: “Про права пацієнта замовте слівце”,  
http://health.unian.net/ukr/detail/188174, “Общественные организации: Пациент, учись 
защищаться!”, http://nashagazeta.com.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=328,  
“Пациент я дрожащий или право имею?!”, www.rakurs.pl.ua/read/23355.html,  
http://www.rol.org.ua/newsitem.cfm?unid=4027, http://misto.vn.ua/index.php?action=1&k=3776, 
http://www.33channel.vinnitsa.com/2008/08-06-27.php). 

 У рамках проектів заплановане проведення семінарів для лікарів та юристів щодо питань 
медичного права та організація регіональних круглих столів для медичних працівників, 
правозахисників, пацієнтських організацій, представників органів влади і журналістів для 
обговорення і пошуків шляхів вирішення проблем порушень прав пацієнтів. Передбачається, 
що у 2008 році до зазначеної ініціативи приєднається ще кілька аналогічних проектів, у 
рамках яких виконавці продовжать практичний захист прав пацієнтів і правопросвітницьку 
діяльність у цій галузі в інших регіонах, забезпечивши таким чином плідну регіональну 
співпрацю правозахисних і пацієнтських НУО та лікарів.

 Для підвищення ефективності діяльності правозахисних і пацієнтських НУО у вирішенні 
“медичних справ” було підтримано створення практичного посібника для юристів, який 
включатиме: вичерпний перелік прав пацієнтів; національне та міжнародне законодавство, 
що регулює різні сфери медичного втручання та порядок надання медичної допомоги; 
алгоритми дій та можливий спектр правових підходів до захисту прав пацієнтів у цивільному, 
адміністративному та кримінальному законодавстві.

 Фондом також підтримується ведення стратегічних судових справ у сфері охорони 
здоров’я для зміни адміністративної та судової практики і подальшої адвокації за належну 
реалізацію і захист прав людини і основних свобод у даній галузі. (Докладніше: http://helsinki.
org.ua/index.php?r).Окремим проектом підтримується діяльність міжвідомчої робочої 
групи МОЗ України за участі Інституту Уповноваженого з прав людини, Міністерства 
юстиції і Міністерства праці та соціальної політики щодо розробки проекту нормативно-
правового акту (наказу МОЗ України), у якому розкриватиметься зміст прав, гарантованих 
пацієнтам чинним законодавством України, та визначатимуться механізми і алгоритм дій 
медичних працівників щодо дотримання прав пацієнтів.

 За сприяння Фонду ведеться розробка Інтернет-порталу щодо прав людини у сфері 
охорони здоров’я, діяльність якого покликана сприяти широкому громадському 
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обговоренню ключових питань прав пацієнтів і лікарів, експертним дискусіям щодо 
законопроектів та нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я та обміну 
досвідом між фаховими НУО, юристами, пацієнтами і лікарями. (Докладніше:  
http://www.healthrights.in). 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми

Труднощі у реалізації проектів та ініціатив програми полягали у нестабільності політичної ситуації, 
що сповільнювала практичну реалізацію досягнутих домовленостей із представниками органів 
влади; малій кількості кваліфікованих експертів, наприклад юристів/правозахисників, досвідчених 
у захисті прав людини у сфері охорони здоров’я; недостатньому рівні розуміння медичною 
спільнотою необхідності знання та дотримання прав пацієнтів та низькому рівні обізнаності 
пацієнтів щодо своїх прав, а також зневірі у можливість захисту; відсутності спільного бачення 
серед НУО пріоритетів реформування системи охорони здоров’я і гармонізації законодавства; 
відсутності законодавчого закріплення правого статусу як пацієнтів, так і медичних працівників.

Серед проблем, які стримують розвиток в Україні системи медико-соціальної опіки та паліативної 
допомоги, варто назвати наступні: недостатня інформованість політиків та урядовців про 
масштабність проблеми та тенденції до її поглиблення; несформованість державної політики щодо 
розвитку медико-соціальної опіки та паліативної допомоги як літнім людям, так і молодим пацієнтам, 
дітям з невиліковними захворюваннями; недостатня інтеграція й координація діяльності установ 
і закладів системи Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики, 
недержавних організацій, приватних структур, громадських об’єднань з питань медико-соціальної 
опіки та паліативної допомоги; брак ресурсів та застосування застарілих та неефективних моделей 
паліативної допомоги.

Партнерство та співпраця

Пріоритети Програми “Ініціативи в галузі охорони громадського здоров’я” передбачають тісну 
співпрацю на національному і регіональному рівнях із різними органами державної влади для 
належного виконання запланованих ініціатив та проектів. У 2007 році було проведено низку 
стратегічно важливих зустрічей із ключовими партнерами різних міністерств та відомств, у 
результаті яких було досягнуто домовленостей щодо нагальних питань у сфері законодавчого 
забезпечення галузі охорони здоров’я та визначено оптимальні шляхи об’єднання зусиль 
з громадськими організаціями. Основними партнерами Програми у державному секторі є 
Міністерство охорони здоров’я, яке на разі демонструє відкритість і готовність до співпраці, 
Міністерство Юстиції, Міністерство праці і соціальної політики, представники Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини. Також варто відзначити, що Програма тісно співпрацює із 
Дорадчою Радою при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я і Громадською 
Радою при МОЗ України. Серед інших партнерів Програми є: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в 
Україні, Фонд Біла Клінтона, Всесвітня Організація Охорони Здоров’я, Об’єднана Програма ООН з 
ВІЛ/СНІДу, Програма Розвитку ООН, ЮНОДС, Міністерство внутрішніх справ України, Державний 
Департамент з питань виконання покарань.
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Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 1 1 $ 12 000 $ 12 000

Вінницька обл. 2 2 $ 24 995 $ 24 995

Дніпропетровська обл. 2 1 $ 20 000 $ 10 000

Донецька обл. 2 - $ 12 300 $ -

м. Київ 45 40 $ 507 931 $ 458 142

Луганська обл. 1 1 $ 12 000 $ 12 000

Львівська обл. 4 3 $ 41 375 $ 25 700

Миколаївська обл. 2 1 $ 31 930 $ 19 950

Одеська обл. 1 - $ 15 000 $ -

Полтавська обл. 1 - $ 11 999 $ -

Сумська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Харківська обл. 1 1 $ 5 000 $ 5 000

Херсонська обл. 2 - $ 21 681 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Разом: 66 50 $ 732 211 $ 567 787

Незалежний громадський моніторинг впровадження 
політики охорони здоров’я в Україні
Кількість проектів: 8 

Сума: $ 63 705

Частка у загальній сумі грантів: 0,96 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Надання підтримки під час написання 

стратегічних планів, аналізу, вдосконалення 
та розробки нормативно-правових документів, 
моніторинг проектів з метою визначення потреб, 
надання технічної та експертної допомоги 
організаціям, що працюють у сфері охорони 
громадського здоров'я.

Сума: $ 9 189 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Підтримка участі українських фахівців 

у семінарі присвяченому налагодженню сервісів зі 
зменшення шкоди серед ромських громад, розробки 
аралітичних рекомендацій для вирішення даної 
проблеми на території України.

Сума: $ 1 981 

ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Міжнародний благодійний фонд “Відкритий 
інститут громадського здоров'я” (м.Київ, 74-Б,  
офіс 6, вул. Саксаганського, тел.(044) 568 58 07)

Керівник проекту: Полтавець Денис 
Зміст проекту: Проведення дослідження цінової 

політики та ціноутворення на лікарські засоби. 
Представлення результатів дослідження, 
демонструючи різницю в цінах на медичні препарати 
в залежності від місцезнаходження пацієнта/покупця. 
Підготовка рекомендацій та адвокаційної кампанії, 
для досягнення змін в даній ситуації та поліпшення 
доступу громадян України до необхідних лікарських 
засобів як з територіальної, так і матеріальної точки 
зору.

Сума: $ 11 000 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”  
(01133, м.Київ, вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, 
тел.(044) 235-6587)

Керівник проекту: Сердюк Віктор 
Зміст проекту: Cприяння формуванню та реалізації 

ефективних механізмів залучення представників 
громадськості до формування процедур і здійснення 
моніторингу державних закупівель лікарських 
препаратів та виробів медичного призначення. 
Вивчення реального стану закупівель лікарських 
препаратів, написання аналітичного звіту, який буде 
спрямовано до профільних міністерств (Міністерства 
економіки та охорони здоров’я) та організацій 
(Тендерної палати), а також профільних комітетів 
Верховної Ради України, з метою обґрунтування 
необхідності внесення відповідних змін.

Сума: $ 7 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Підтримка ініціатив направлених 

на розробку та написання стратегій з питань 
впровадження реформи системи охорони здоров'я 
в Україні.

Сума: $ 3 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Проведення моніторингових візитів до 

організацій, що працюють у сфері “Зменшення шкоди” 
та реалізують проекти направлені на вдосконалення 
системи надання медичної допомоги населенню 
України. Написання звітів та підготовка рекомендацій 
щодо вдосконалення роботи цих проектів.

Сума: $ 6 605 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з  
ВІЛ/СНІД” (04071, м.Київ, вул. Межигірська, 24б, 
тел.(044) 425-69-92)

Керівник проекту: Руда Наталія 
Зміст проекту: Привернення уваги суспільства 

до непрозорих схем тендерних закупівель 
Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України. 
Створення умов за допомогою інформаційної 
компанії, в яких МОЗ буде змушений відреагувати 
на звернення громадян та відмінити проведені 
тендери, під час яких закуповуються неякісні або 
невідповідні лікувальні засоби. Внесення змін до 
тендерних вимог та процедур, що унеможливили б 
в майбутньому закупівлю генеричних препаратів, які 
не отримали прекваліфікації Всесвітньої Організації 
Охорони Здоров’я та не застосовуються в інших 
країнах. Попередження закупівлі ліків, якість яких 
не підтверджена клінічними дослідженнями та 
досвідом застосування в інших країнах. Залучення 
представників громадянського суспільства і 
спільноти ВІЛ-позитивних людей до процесів 
контролю за тендерними закупівлями, врахування 
позиції фахівців й результатів експертизи при 
розробці тендерних умов та проведенні тендерів.

Сума: $ 5 000 

Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Ромський жіночий фонд “Чіріклі”  
(03127, м.Київ, вул. Васильківська, 53, корпус 1, 
кв.93, тел.044 257 19 29)

Керівник проекту: Лепські Ольга 
Зміст проекту: Проведення громадської оцінки ситуації 

щодо захворювання на туберкульоз серед ромів у 
5 регіонах України. Встановлення кількості хворих 
на туберкульоз серед ромського населення, 
визначення рівня поінформованості ромів щодо 
наявних методів профілактики та лікування.

Сума: $ 19 430 
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Громадський моніторинг бюджетів  
у сфері охорони здоров’я

Кількість проектів: 4 

Сума: $ 16 155

Частка у загальній сумі грантів: 0,24 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Надання технічної допомоги та 

консультацій зі здійснення моніторингу національних 
бюджетів у сфері охорони здоров'я та ВІЛ/СНІДу.

Сума: $ 1 455 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Підтримка конференції “Громадський 

нагляд за охороною здоров'я” Інституту Відкритого 
суспільства, Нью-Йорк.

Сума: $ 700 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД” (04071, м.Київ, вул. Межигірська, 24б, 
тел.(044) 425-69-92)

Керівник проекту: Дєєва Ольга 
Зміст проекту: Реформування системи закупівель 

медичних препаратів за державні кошти шляхом 
проведення масштабної адвокаційної кампанії. 
Забезпечення прозорості системи закупівель, 
відповідності реальним ринковим цінам та якості 
препаратів. Внесення змін до тендерних вимог, що 
унеможливили б закупівлю генеричних препаратів, 
які не відповідають міжнародним стандартам та не 
застосовуються в інших країнах; попередження 
їхньої закупівлі; залучення представників 
громадянського суспільства і спільноти ВІЛ-
позитивних людей, врахування позиції й експертизи 
при розробці тендерних умов та проведенні 
тендерів.

Сума: $ 3 500 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд 
“Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” (01103, м.Київ, 
вул. Мєндєлєєва, 27, тел.521- 28- 82)

Керівник проекту: Віноградова Олена 
Зміст проекту: Проведення зустрічі зацікавлених 

сторін для обговорення адвокаційних заходів 
у сфері бюджетного моніторингу витрат на 
програми з ВІЛ/СНІДу. Підготовка та узгодження з 
партнерами стратегії адвокаційних заходів у сфері 
бюджетного моніторингу витрат на програми з ВІЛ/
СНІДу; проведення семінару та тренінгу з питань 
розробки нової національної програми з ВІЛ/СНІДу; 
проведення ефективної адвокаційної кампанії для 
підвищення прозорості планування й використання 
бюджетних коштів, спрямованих на програми 
протидії ВІЛ/СНІДу на місцевому і національному 
рівнях; зменшення рівня корупції і неефективного 
використання коштів на програми з ВІЛ/СНІДу.

Сума: $ 10 500 

ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
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Реформування політики щодо проблем ВІЛ/СНІДу 
та вживання наркотиків

Кількість проектів: 5 

Сума: $ 81 984

Частка у загальній сумі грантів: 1,23 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Фінансове, експертне та організаційне 

забезпечення другої Національної Конференції зі 
Зменшення Шкоди (21-23 березня 2007р., м. Київ).

Сума: $ 10 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Підготовка та узгодження стратегії 

за напрямом “Зменшення шкоди від вживання 
наркотичних речовин ін'єкційним шляхом” на 2007 
рік. Налагодження співпраці з НУО, органами влади, 
донорами та іншими ключовими партнерами, що 
працюють у цій сфері. Здійснення моніторингових 
візитів до проектів, що впроваджуються за даним 
напрямком.

Сума: $ 33 400 

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
Зміст проекту: Підвищення рівня обізнаності та 

поінформованості працівників міліції щодо 
питань ВІЛ/СНІДу, проблем наркоманії, принципів 
зменшення шкоди та важливості дотримання прав 
наркозалежних шляхом проведення навчальних 
тренінгів серед працівників середнього та нижчого 
складу структурних підрозділів ГУМВС України у м. 
Києві.

Сума: $ 19 999 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Участь українських фахівців у щорічному 

семінарі Міжнародної Програми Зменшення 
Шкоди “Розробка політики та Зменшення Шкоди”, 
презентація доповіді щодо досвіду співпраці 
між правоохороними органами та неурядовими 
організаціями.

Сума: $ 8 375 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Створення спільної медіа-статегії щодо 

замісної терапії в Україні. Підтримка проведення 
тренінгу-консультації для організацій, що працюють 
у сфері впровадження проектів замісної терапії 
в Україні, за участі всіх ключових та зацікавлених 
партнерів.

Сума: $ 10 210 

ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
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Мобілізація спільнот споживачів наркотиків  
для захисту своїх прав

Кількість проектів: 11 

Сума: $ 117 368

Частка у загальній сумі грантів: 1,76 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

Дніпропетровська обл. 2 1 $ 20 000 $ 10 000

Донецька обл. 1 - $ 10 000 $ -

м. Київ 5 5 $ 58 368 $ 58 368

Одеська обл. 1 - $ 15 000 $ -

Сумська обл. 1 - $ 4 000 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 10 000 $ -

Разом: 11 6 $ 117 368 $ 68 368

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Візит трьох матерів (15-21 квітня 2007р.), 

чиї діти знаходяться на замісній підтримувальній 
терапії до Німеччини. Ознайомлення з німецьким 
досвідом участі батьків у забезпеченні прав 
доступу дітей до адекватних та ефективних методів 
лікування.

Сума: $ 4 962 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Моніторингові візити представників 

Міжнародної Програми Зменшення Шкоди в 
організації, що запроваджують ініціативи з мобілізації 
спільнот споживачів наркотиків. Визначення 
їх потреб щодо організаційної, адвокаційної та 
технічної підтримки.

Сума: $ 2 742 

Організація: Херсонська міська громадська організація 
клуб “Пробудження” (73000, м.Херсон,  
вул. Р. Люксембург, 8, Обласний наркологічний 
диспансер, тел.(050) 494 86 03)

Керівник проекту: Войнаренко Олег 
Зміст проекту: Проект спрямовано на мобілізацію 

представників уразливих груп, зокрема клієнтів 
програм ЗПТ в Україні, шляхом проведення семінарів 
та неформальних обговорень, з метою залучення 
їх до активної співпраці, круглих столів, виступів 
на телебаченні, створення та розповсюдження 
інформаційно-просвітницького матеріалу задля 
захисту своїх прав та адвокації інтересів. Подолання 
необізнаності та негативного ставлення щодо 
проблем нарковживання та цілей, завдань програм 
зменшення шкоди; адвокація розширення ЗПТ 
серед представників місцевої влади, судових 
та правоохоронних органів, медичних закладів, 
соціальних служб, громади.

Сума: $ 10 000 

ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Благодійний фонд “Дроп ін центр”  
(01001, м.Київ-1, а/с 52, тел.272 33 59)

Керівник проекту: Куцев Павло 
Зміст проекту: Підтримка та розвиток адвокаційних 

спроможностей тих, на кого безпосередньо вплинула 
проблема вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу. Прове-
дення інформаційно-просвітницької соціальної кампа-
нії з метою інформування громадськості щодо пози-
тивного впливу програм замісної підтримувальної 
терапії на здоров'я та життя споживачів наркотиків.

Сума: $ 28 366 

Організація: Благодійний фонд “Реабілітаційний центр 
наркозалежних “Віртус” (49027, м.Дніпропетровськ, 
вул. Фучіка, 30, к. 247, тел.(0562) 470-511)

Керівник проекту: Бєляєва Ольга 
Зміст проекту: Створення і розповсюдження серії букле-

тів, які містять інтерв’ю та життєві історії клієнтів про-
грам замісної підтримувальної терапії (ЗТ) та їх батьків, 
а також тих, хто стоїть у черзі на включення у програму 
ЗТ. Продукція спрямована на спростування негатив-
них і стигматизуючих міфів щодо наркозалежності та 
ЗТ, а також людей, що вживають наркотики. Матері-
али відображають ролі СІН та їх сімей у подоланні епі-
демії ВІЛ/СНІДу. Також процес збору життєвих історій 
та інтерв’ю у батьків СІН сприятиме їх більшій згуртова-
ності та залученню у подальші адвокаційні заходи.

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 
Зміст проекту: Вивчення ситуації щодо участі спожива-

чів ін'єкційних наркотиків (СІН) та людей, які живуть з 
ВІЛ (ЛЖВ) в органах прийняття рішень (координацій-
них радах з питань ВІЛ/СНІДу при місцевих органах 
влади), інформування та мотивування представників 
цих груп до участі у процесі прийняття рішень.

Сума: $ 10 000 

Організація: Громадська організація “Ера Милосердя” 
(м.Одеса, вул. Маразлієвська, 62, кв. 7)

Керівник проекту: Зверьков Костянтин 
Зміст проекту: Створення та підтримка груп 

самодопомоги СІН в м. Одесі. Вивчення ситуації 
щодо стану надання послуг в державних 
протитуберкульозних закладах. Підтримка вступу в 
міжсекторальну робочу групу при Координаційній 
раді з ВІЛ/СНІДу. Розробка та видання буклету щодо 
прав пацієнтів на фтизіатричну допомогу.

Сума: $ 15 000 

Організація: ГО “Клуб “Шанс” (40000, м.Суми,  
вул. Кооперативна, 6/49)

Керівник проекту: Загребельний Олексій 
Зміст проекту: Підтримка участі вразливих щодо ВІЛ/

СНІДу груп населення у формуванні та реалізації 
політики у сфері ВІЛ/СНІДу, відстоювання та лобі-
ювання на місцевому рівні законних прав та спіль-
них інтересів споживачів ін'єкційних наркотиків та 
ВІЛ-позитивних наступними шляхами: входження до 
складу обласної координаційної ради з питань попе-
редження розповсюдження ВІЛ/СНІДу представника 
місцевої спільноти споживачів наркотиків, прове-
дення інформаційної кампанії в місцевих ЗМІ та під-
вищення рівня правової обізнаності СІН та ВІЛ-інфі-
кованих громадян м. Суми та Сумської області.

Сума: $ 4 000 

Організація: Громадська організація “Клуб “Вікторія” 
(51412, Дніпропетровська обл., м.Павлоград,  
вул. Дніпровська 577, кв. 3, тел.(05632) 3 26 83)

Керівник проекту: Дубовський Андрій
Зміст проекту: Розвиток та підтримка діяльності само-

організацій та ініціативних груп наркоспоживачів і 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом на території м. Дні-
пропетровська та Дніпропетровської області, їх участі 
у розробці внутрішньообласних і місцевих програм 
з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу. Розвиток програми 
Замісної терапії й інших послуг через безпосередню 
участь у роботі обласної і місцевої Координаційних 
рад, міжсекторальних робочих групах і групах по 
моніторингу й оцінці, що діють при міських виконав-
чих комітетах і Обласній державній адміністрації.

Сума: $ 10 000 

Організація: Благодійна організація “Київ-3000” (01034, 
м.Київ, вул. Рейтарська, 2, тел.(044) 494 25 09)

Керівник проекту: Ратушний Тарас 
Зміст проекту: Розробка та реалізація медіа-стратегій 

задля інформування широкого загалу та підвищення 
медіа-ефективності громадських організацій, які 
виконують проекти з подолання упередженого 
ставлення суспільства до програм замісної 
підтримувальної терапії та наркозалежних.

Сума: $ 19 680 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Моніторинговий візит екпертів 

зі зменшення шкоди (з Голландії та Грузії) до 
організацій, що впроваджують ініціативи з мобілізації 
спільнот споживачів наркотиків. Визначення 
пріоритетів надання їм технічної підтримки.

Сума: $ 2 618 
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Ініціатива “Право та охорона здоров’я”

Кількість проектів: 23 

Сума: $ 280 417

Частка у загальній сумі грантів: 4,20 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

АР Крим 1 1 $ 12 000 $ 12 000

Вінницька обл. 2 2 $ 24 995 $ 24 995

м. Київ 12 11 $ 153 098 $ 140 085

Луганська обл. 1 1 $ 12 000 $ 12 000

Львівська обл. 4 3 $ 41 375 $ 25 700

Миколаївська обл. 1 1 $ 19 950 $ 19 950

Полтавська обл. 1 - $ 11 999 $ -

Харківська обл. 1 1 $ 5 000 $ 5 000

Разом: 23 20 $ 280 417 $ 239 730

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд допомоги хворим з 
наслідками травм та захворювань (04070, м.Київ, 
Набережне шосе, 4, тел.425 01 11)

Керівник проекту: Котляр Вікторія 
Зміст проекту: Експертно-аналітична і матеріально-

технічна підтримка діяльності Дорадчої ради при 
Комітеті Верховної Ради України з питань охорони 
здоров’я; забезпечення участі громадськості у 
засіданнях секторів Дорадчої Ради, представлення 
інтересів НУО під час розгляду законопроектів і 
нормативно-правових актів і поширення інформації 
про діяльність профільного Комітету Верховної 
Ради України і Дорадчої Ради у сфері громадського 
здоров’я.

Сума: $ 14 840 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Розробка стратегії, конкурсів та 

робочих планів для напрямку “Право та охорона 
здоров’я”; налагодження та розвиток співпраці з 
місцевими та міжнародними партнерами, мережевою 
Програмою Інституту Відкритого Суспільства (Нью-
Йорк) та представниками органів державної влади, 
неурядовими організаціями, ключовими донорськими 
агенціями та іншими зацікавленими сторонами, 
що працюють у галузі охорони здоров'я та захисту 
прав людини; здійснення моніторингових візитів та 
проведення і підтримка заходів, спрямованих на 
покращення захисту прав людини в сфері охорони 
здоров’я.

Сума: $ 13 013 

ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Проведення круглого столу із 

правозахисними та пацієнтськими НУО, експертами 
в галузі медичного права та представниками 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини для визначення пріоритетів і стратегічних 
напрямків у захисті прав людини у сфері охорони 
здоров’я.

Сума: $ 3 200 

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських 
організацій “Українська Гельсінська спілка з прав 
людини” (04071, м.Київ, вул. Олегівська, 36, к. 309, 
тел.(044) 417-4118)

Керівник проекту: Яворський Володимир
Зміст проекту: Сприяння утвердженню прав людини та 

основних свобод у галузі охорони здоров’я, шляхом 
здійснення стратегічних судових справ, спрямованих 
на зміну законодавства, судової чи адміністративної 
практики, а також надання безкоштовної правової 
допомоги та інформування громадськості і 
державних органів щодо ситуації з правами людини 
в галузі охорони здоров’я.

Сума: $ 14 980 

Організація: Харківська правозахисна група (61002, 
м.Харків-2, а/с 10430, тел.(057) 700-67-71)

Керівник проекту: Мяснікова Ганна 
Зміст проекту: Підготовка і видання аналітичної доповіді 

“Право на охорону здоров’я в Україні – 2007”, 
поширення доповіді серед НУО, органів державної 
влади та місцевого самоврядування; підготовка 
двадцятихвилинного документального фільму про 
порушення прав людини у галузі медицини.

Сума: $ 5 000 

Організація: Громадська організація “Київське 
лікарське товариство” (03022, м.Київ, а/с 13, 
тел.(044) 257 86 50)

Керівник проекту: Мусій Олег 
Зміст проекту: Підтримка робочої групи при 

Міністерстві охорони здоров'я України, створення 
проекту нормативно-правового акту (наказу МОЗ 
України), у якому розкриватиметься зміст прав, 
гарантованих пацієнтам чинним законодавством 
України та визначатиметься алгоритм дій медичних 
працівників щодо дотримання прав пацієнтів.

Сума: $ 17 698 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
інвалідів користувачів психіатричної допомоги 
“Юзер” (21018, м.Вінниця, а/с 4985,  
тел.(0423) 53 03 60)

Керівник проекту: Імереллі Руслан 
Зміст проекту: Виявлення та висвітлення 

правопорушень щодо людей з проблемами 
психічного здоров’я, представлення звітів щодо 
судових справ шляхом проведення громадських 
обговорень, круглих столів, прес-конференцій; 
проведення аналізу законодавства в питаннях 
призначення опікунства та розробка пропозицій 
щодо його гармонізації для вирішення законодавчих 
колізій, які створюють простір для зловживань та 
порушень прав людей з проблемами психічного 
здоров’я.

Сума: $ 13 000 

Організація: Об'єднання громадян “Асоціація психіатрів 
України” (04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 103-А,  
тел.(044) 463 67 27)

Керівник проекту: Пієвська Юлія 
Зміст проекту: Проведення фахового аналізу 

українського законодавства та його відповідності 
сучасним вимогам та міжнародному законодавству 
щодо захисту прав пацієнтів. Розробка 
законопроекту “Про внесення змін в українське 
законодавство щодо надання психіатричної 
допомоги”. Проведення широкого громадського 
обговорення даного законопроекту та направлення 
його на розгляд Парламентом України.

Сума: $ 17 000 

Організація: Луганський обласний благодійний  
фонд ім. Ю. Єненка (91003, м.Луганськ, 
 кв-л. Шевченка, 36/28, тел.(0642)63 70 10)

Керівник проекту: Перетяка Олег 
Зміст проекту: Створення Департаменту захисту прав 

пацієнтів на базі Міжнародного комітету захисту 
прав людини в Луганській області. Надання правової 
допомоги пацієнтам. Проведення регіональних 
зустрічей на Сході України (мм. Луганськ, Харків, 
Донецьк) з пацієнтськими та правозахисними 
організаціями, юридичними клініками з метою 
встановлення міжрегіонального партнерства у сфері 
захисту прав пацієнтів. Підготовка пакету пропозицій 
до органів законодавчої та виконавчої влади 
України щодо гармонізації законодавства в частині 
забезпечення прав пацієнтів.

Сума: $ 12 000 
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Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
“Медицина і право” (79000, м.Львів,  
вул. Бойківська, 10, кв. 3, тел.(0322) 382 570)

Керівник проекту: Сенюта Ірина 
Зміст проекту: Проведення щорічної конференції 

“Медичне право України: правовий статус пацієнтів 
в Україні та його законодавче забезпечення”. 
Комплексний аналіз і вивчення проблем становлення 
і розвитку правового статусу пацієнтів в Україні. 
Аналіз й узагальнення юридичної (судової й 
досудової) практики у царині медичного права; 
вивчення позитивного зарубіжного досвіду в аспекті 
регламентації цього інституту; висвітлення біоетичної 
тематики у взаємовідносинах “лікар-пацієнт”; 
вироблення рекомендацій для законотворців, 
правозахисних органів, адвокатів і правозахисників.

Сума: $ 6 800 

Організація: Благодійний неурядовий фонд “Центр 
соціально-психологічної інформації “Усі разом” 
(79035, м.Львів, вул. Зелена, 115-Б, оф. 338,  
м. Львів, 79035, тел.(0322) 270-45-94)

Керівник проекту: Камінська Марія
Зміст проекту: Проект спрямовано на розширення 

доступу пацієнтів, особливо споживачів ін'єкційних 
наркотиків (СІН) та людей, які живуть з ВІЛ/СНІД 
(лжв) до кваліфікованої юридичної допомоги, 
підвищення правової досвідченості СІН та ЛЖВ 
та формування мотивації до захисту своїх прав, 
підвищення рівня дотримання прав СІН та ЛЖВ 
представниками державних органів, медичними 
працівниками та працівниками правоохоронних 
органів.

Сума: $ 15 675 

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 
Зміст проекту: Надання юридичної допомоги пацієнтам, 

особливо вразливим щодо ВІЛ/СНІДу групам 
населення - людям, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) та 
споживачам ін'єкційних наркотиків (СІН), захист 
їх прав та інтересів. Також проектом передбачено 
впровадження програми просвітницьких семінарів 
для працівників прокуратури та судової системи 
Полтавської області з метою формування 
толерантного ставлення до ЛЖВ та СІН.

Сума: $ 11 999 

Організація: Лікарська асоціація Миколаївського 
регіону (54030, м.Миколаїв, Адмірала Макарова, 1-а, 
тел.(0512) 369 107)

Керівник проекту: Глуховський Віктор 
Зміст проекту: Проведення циклу семінарів-тренінгів 

і видання довідника для цільових груп – юристів, 
керівників управлінь охорони здоров'я, головних 
лікарів лікувальних закладів, медичних працівників 
і викладачів системи освіти Міністерства охорони 
здоров'я України з метою підвищення їх знань 
про сучасні стандарти захисту прав пацієнтів і їх 
практичне застосування в системi охорони здоров'я 
України.

Сума: $ 19 950 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Вдосконалення системи підготовки 

і перепідготовки медичних кадрів у контексті 
викладання прав людини у сфері охорони здоров’я, 
вивчення медичного права та юридичних аспектів 
медичної діяльності. Створення навчальних курсів з 
медичного права та прав людини для впровадження 
у вищих медичних навчальних закладах і в системі 
перепідготовки лікарів.

Сума: $ 17 302 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія
Зміст проекту: Підготовка практичного посібника з 

прав людини у сфері охорони здоров’я, який містить 
рекомендації юристам щодо захисту прав пацієнтів 
у судовому і досудовому порядку. У посібнику 
представлено аналіз українського законодавства, 
наявні національні та міжнародні механізми захисту 
прав пацієнтів, зібрано і узагальнено приклади з 
судової практики по вирішенню “медичних справ” та 
надано рекомендації юристам щодо застосування 
тих чи інших норм права і підзаконних актів у веденні 
таких справ.

Сума: $ 15 100 

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
“Медицина і право” (79000, м.Львів, вул. Бойківська, 
10, кв. 3, тел.(0322) 382 570)

Керівник проекту: Сенюта Ірина 
Зміст проекту: Підготовка, публікація і розповсюдження 

практичного посібника “Медичне право” серед 
юридичних клінік, правозахисних та пацієнтських 
НУО, адвокатів, які займаються медичними справами 
тощо.

Сума: $ 6 900 
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Організація: Фундація соціально-правового захисту 
населення “Чинність закону” (02147, м.Київ, а/с 55, 
тел.538 03 83)

Керівник проекту: Климчук Алла 
Зміст проекту: Створення і діяльність Інтернет-порталу 

із захисту прав пацієнтів для забезпечення дієвого 
механізму співпраці між медичними працівниками, 
неурядовими організаціями, об’єднаннями пацієнтів, 
провідними юристами, юридичними клініками та 
громадськістю; підвищення рівня поінформованості 
громадян про їхні права у сфері медицини та 
способи їх захисту; інформування пацієнтів у 
кожному регіоні України до кого і як звертатися у разі 
порушення їх прав.

Сума: $ 15 000 

Організація: Вінницький обласний благодійний фонд 
“Позитив” (21027, м.Вінниця, вул. Ватутіна,46,  
кв. 140, тел.(0432) 64 39 74)

Керівник проекту: Матковський Ігор 
Зміст проекту: Відкриття громадської приймальні з 

надання пацієнтам безкоштовних консультацій з 
правових питань у м. Вінниці. Проведення семінарів 
для лікарів та юристів. Підтримка діяльності 
консультаційного пункту з питань медичного права 
для медпрацівників. Залучення до вирішення 
проблем порушень прав пацієнтів медпрацівників, 
правозахисників, пацієнтські організації, юристів, 
журналістів.

Сума: $ 11 995 

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
“Медицина і право” (79000, м.Львів, вул. Бойківська, 
10, кв. 3, тел.(0322) 382 570)

Керівник проекту: Сенюта Ірина
Зміст проекту: Розробка і впровадження практичної 

моделі співпраці між юристами, пацієнтами та 
медичними працівниками у забезпеченні прав 
людини у сфері охорони здоров’я. Сприяння 
налагодженню взаємин: лікар-пацієнт, фармацевт-
пацієнт, пацієнт-юрист, лікар-юрист. Удосконалення 
вітчизняного законодавчого забезпечення охорони 
здоров’я з урахуванням міжнародних правових 
стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема щодо 
правового статусу пацієнтів. Аналіз й узагальнення 
юридичної (судової й досудової) практики у царині 
медичного права.

Сума: $ 12 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Моніторингові регіональні візити 

директора та ключових експертів Глобальної 
Ініціативи “Право та охорона здоров’я”. Проведення 
переговорів представників мережевих програм 
із національними і регіональними партерами 
щодо стратегічних напрямків розвитку ініціатив, 
спрямованих на захист прав людини у сфері 
охорони здоров’я.

Сума: $ 10 280 

Організація: Кримський республіканський благодійний 
фонд “Світ Криму” (95017, м.Сімферополь,  
вул. Київська, 38/34, тел.(0652) 57 17 66)

Керівник проекту: Новицький Євгеній 
Зміст проекту: Здійснення юридичного забезпечення 

прав пацієнтів у АР Крим. Проведення регіональних 
круглих столів між правозахисниками, пацієнтськими 
об’єднаннями та медичною спільнотою щодо захисту 
прав пацієнтів. Моніторинг порушень прав пацієнтів 
та аналіз ситуації у регіоні.

Сума: $ 12 000 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: У рамках коаліційних проектів Ініціативи 

“Право та охорона здоров'я” (Вінницька, Луганська, 
Львівська області та АР Крим) було проведено 
тренінг для налагодження системної співпраці між 
пацієнтами, юристами і медичними працівниками 
щодо захисту прав людини у сфері охорони 
здоров’я.

Сума: $ 12 185 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”  
(01133, м.Київ, вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, 
тел.(044) 235-6587)

Керівник проекту: Солоп Людмила 
Зміст проекту: Координація діяльності коаліційних 

проектів з надання правової допомоги пацієнтам на 
регіональному рівні (мм. Вінниця, Львів, Луганськ та 
АР Крим). Надання фахових консультацій з правових 
та інформаційних питань експертами Всеукраїнської 
Ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

Сума: $ 2 500 
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Захист прав споживачів наркотиків та людей,  
які живуть з ВІЛ/СНІДом

Кількість проектів: 6 

Сума: $ 47 991

Частка у загальній сумі грантів: 0,72 %

Витрати у регіонах України:

Регіон
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Сума

Сума всеукраїнських 
проектів

м. Київ 3 3 $ 17 029 $ 17 029

Миколаївська обл. 1 - $ 11 980 $ -

Херсонська обл. 1 - $ 11 681 $ -

Чернігівська обл. 1 - $ 12 000 $ -

Разом: 6 3 $ 52 690 $ 17 029

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Участь українських фахівців з проектів 

правової допомоги для споживачів наркотиків 
та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом у семінарі в 
Варшаві (Польща). Розробка подальшої узгодженої 
стратегії для роботи проектів правової допомоги, 
визначення стратегічних справ, обговорення 
співпраці з ключовими партнерами щодо захисту 
прав споживачів наркотиків та людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІДом.

Сума: $ 7 864 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Здійснення візиту міжнародного екс-

перта з питань права та охорони здоров'я до укра-
їнських проектів, що надають правову підтримку 
споживачам наркотиків та людям, які живуть з ВІЛ/
СНІДом з метою надання технічної підтримки та підго-
товки міжнародного звіту щодо правової захищеності 
найбільш вразливих щодо ВІЛ/СНІДу груп населення.

Сума: $ 1 500 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Проведення тренінгу для представників 

регіональних організацій, що надають юридичну 
правову допомогу вразливим до ВІЛ/СНІДу групам 
населення (1-3 жовтня 2007р., м. Київ).

Сума: $ 2 966 

Організація: Чернігівська обласна громадська 
організація “Чернігівський центр з прав людини” 
(14017, м.Чернігів, вул. Жабинського, 13, к. 42, 
тел.(0462) 67 75 75).

Керівник проекту: Підгорний Олександр 
Зміст проекту: Захист та забезпечення прав пацієнтів 

- споживачів наркотиків та осіб з ВІЛ/СНІДом. 
Проведення інформаційної та просвітницької кампанії 
спрямованої на захист та відновлення порушених 
прав пацієнтів. Аналіз правових відносин медичний 
працівник - пацієнт та вироблення рекомендацій 
щодо покращення захисту прав пацієнтів - 
споживачів наркотиків та осіб з ВІЛ/СНІДом у  
м. Чернігові та області.

Сума: $ 12 000 

ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”



Річний звіт Міжнародного фонду “Відродження” за 2007 рік 203

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд 
“Мангуст” (73000, м.Херсон, вул. 49 Гвардійської 
дивізії, 3/83, тел.(05522) 7-90-42)

Керівник проекту: Кравченко Надія 
Зміст проекту: Надання можливості пацієнтам, 

представникам уразливих до ВІЛ/СНІДу груп 
отримати безоплатну правову допомогу у 
кримінальних, адміністративних справах та в 
цивільно-правових відносинах (м. Херсон та 
область). Забезпечення широкої обізнаності 
споживачів наркотиків та ВІЛ-позитивних людей про 
їх права та способи реалізації цих прав. Поступове 
подолання в суспільстві та серед працівників 
правоохоронних органів негативного ставлення 
до людей, вразливих до ВІЛ/СНІДу, зменшення 
порушень прав людини щодо СІН та ЛЖВ у медичній 
сфері. Аналіз діючого законодавства та підзаконних 
актів у сфері ВІЛ/СНІДу та підготовка пропозицій 
щодо удосконалення законодавства й практики 
реалізації правових норм щодо захисту вразливих 
груп.

Сума: $ 11 681 

Організація: Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих 
“Час Життя” (54055, м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 
138, тел.051 248 96 38)

Керівник проекту: Холодов Андрій 
Зміст проекту: Підвищення юридично-правових 

знань серед представників уразливих щодо ВІЛ/
СНІДу груп, здійснення комплексного захисту їх 
прав та інтересів на всіх етапах. Поліпшення якості 
послуг, що надаються споживачам ін'єкційних 
наркотиків, людям, які живут з ВІЛ у медичних та 
інших установах. Підвищення рівня толерантності 
суспільства до представників даних груп.

Сума: $ 11 980 

Розвиток паліативної допомоги

Кількість проектів: 3 

Сума: $ 42 000

Частка у загальній сумі грантів: 0,63 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”  
(01133, м.Київ, вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, 
тел.(044) 235-6587)

Керівник проекту: Вольф Олександр 
Зміст проекту: Залучення фахівців та громадськості, 

представників органів влади до діяльності 
Міжвідомчої робочої групи з удосконалення 
нормативно-правової бази з паліативної допомоги в 
Україні, створеної при Міністерстві охорони здоров'я 
України. Метою роботи групи є доопрацювання 
та подання на розгляд до центральних та 
місцевих органів влади проекту Концепції надання 
паліативної допомоги в Україні та низки підзаконних 

актів (Положення про хоспіс, Положення про 
керівника хоспісу та ін). Започаткування нових 
видів та закладів паліативної допомоги в регіонах 
(стаціонарних, мобільних хоспісів). Подальший 
розвиток взаємодії між осередками паліативної 
допомоги в Україні, громадськими організаціями 
(зокрема, Всеукраїнською асоціацією паліативної 
допомоги, Асоціацією медичних працівників та ін.) та 
органами влади. Посилення впливу громадськості 
на формування політики у сфері охорони здоров’я 
та соціального захисту на місцях, удосконалення 
механізму взаємодії між органами влади та 
громадськістю.

Сума: $ 10 000 

ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Благодійна організація “Асоціація 
паліативної допомоги” (м.Київ, вул. Щусєва, 24, к. 11, 
тел.(044)235 65 87)

Керівник проекту: Царенко Анатолій 
Зміст проекту: Проведення дослідження рівня 

підготовки фахівців у галузі паліативної допомоги. 
Проведення робочих зустрічей та круглого столу 
для обговорення навчальної програми, відбір 
тренерської групи та учасників майбутнього 
семінару з питань паліативної допомоги. Підготовка 
навчального модуля та методичних матеріалів 
до тритижневого семінару-тренінгу з питань 
паліативної допомоги, що проводитиметься у Києві 
(квітень, 2008р.). Поглибленння міжсекторальної 
співпраці та посилення впливу громадськості на 
формування політики у сфері охорони здоров’я в 
цілому, та інтеграції паліативної допомоги в систему 
післядипломного навчання фахівців охорони 
здоров’я та соціального захисту в Україні зокрема. 
Виявлення регіональних лідерів для впровадження 
паліативної допомоги в Україні.

Сума: $ 27 500 

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”  
(01133, м.Київ, вул. Первомайського, 9-А, кв. 5, 
тел.(044) 235-6587)

Керівник проекту: Солоп Людмила 
Зміст проекту: Аналіз нормативно-правової бази, 

що регулює обіг, призначення та застосування 
опіоїдів в Україні задля створення навчальних та 
освітніх програм для фахівців та громадськості, а 
також формування виваженої державної політики 
у цій сфері. Надання правової оцінки ситуації 
з обігу опіоїдів на основі чинного українського 
законодавства та ратифікованих Україною 
міжнародних договорів. Аналіз нормативно-правової 
бази, що регулює обіг опіоїдів в ланці державна 
реєстрація – державне замовлення – аптечний склад 
– аптечний заклад – лікарня. Аналіз нормативно-
правової бази, що регулює ліцензування аптечних 
та лікувальних закладів, ліцензування перевезень 
та логістики. Вивчення ситуації щодо законодавчого 
регулювання документування та обліку, який 
супроводжує обіг опіоїдів.

Сума: $ 4 500 

Різне
Кількість проектів: 6 

Сума: $ 77 892

Частка у загальній сумі грантів: 1,17 %

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Клуб “Сталкер” (85700, Донецька обл., м.Волноваха, 
15, провул. Жемчужний, тел.062 444 24 26)

Керівник проекту: Коломоєць Оксана 
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: $ 2 300 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Впровадження інноваційних підходів у 

сфері охорони громадського здоров'я та зменшення 
шкоди від вживання наркотиків ін'єкційним шляхом. 
Переклад та поширення міжнародних документів, 
необхідних для успішної реалізації програми. 
Серед них: міжнародні законодавчі акти, навчальні 
програми, звіти про кращі практики, міжнародні 
публікації, адвокаційні стратегії тощо.

Сума: $ 12 200 

ПРОГРАМА “ІНІЦІАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Благодійна організація “Фонд Олени 
Франчук “АНТИСНІД” (01004, м.Київ,  
вул. Шовковична, 42-44, оф. 426, тел.(044) 490-48-05)

Керівник проекту: Руднєва Ольга 
Зміст проекту: Підтримка ініціативи спрямованої 

на привернення уваги української творчої еліти, 
широких кіл громадськості і засобів масової 
інформації до проблеми ВІЛ/СНІДу; мотивування 
і залучення видатних творчих особистостей до 
боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні (у т.ч. 
залучення додаткових коштів для допомоги ВІЛ-
позитивним дітям-сиротам).

Сума: $ 15 000 

Організація: Фундація “Громадський рух “Українці проти 
туберкульозу” (03110, м.Київ, а/с 101,  
тел.(044) 270 44 52)

Керівник проекту: Руденко Віталій 
Зміст проекту: Написання та подання Заявки до 

Глобального Фонду на 7-й раунд по компоненту 
“туберкульоз”. Забезпечення фасилітації 
процесу, шляхом налагодження співпраці між 
усіма зацікавленими сторонами, залучення 
необхідних експертів до процесу написання та 
створення заявки, перекладу заявки, узгодження 
та затвердження заявки усіма громадськими та 
урядовими установами.

Сума: $ 39 990 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Підтримка участі представників від 

України у зустрічі громадських організацій щодо 
поширення туберкульозу у ромських громадах, з 
метою визначення пріоритетних напрямків розвитку 
програм та написання стратегічного плану з 
подолання цієї проблеми в Україні.

Сума: $ 3 142 

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”
Керівник проекту: Савчук Марія 
Зміст проекту: Технічне та матеріальне забезпечення 

проведення щорічної конференції людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІДом (1-5 жовтня 2007р., АР Крим).

Сума: $ 5 260 
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СТРУКТУРА ВИТРАТ 
МФВ 2007 РОКУ

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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Структура витрат за напрямами діяльності

Напрям діяльності
Підтримано 

проектів
Сума

Програма “Посилення впливу громадянського суспільства” 102 $ 1 206 250

Програма “Рома України” 18 $ 110 976

Європейська програма 51 $ 615 302

Програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” 114 $ 424 008

Програма “Верховенство права” 59 $ 1 153 946

Програма “Засоби масової інформації” 71 $ 894 597

Програма “Соціальний капітал і академічні публікації” 45 $ 285 016

Освітня програма 9 $ 238 500

Програма “Ініціативи у галузі охорони здоров’я” 41 $ 527 763

Операційна діяльність 82 $ 1 191 588

Разом: 592 $ 6 647 946

Структура операційної діяльності

Напрям діяльності
Підтримано 

проектів
Сума

Програма “Посилення впливу громадянського суспільства” 14 $ 411 956

Програма “Рома України” 6 $ 35 045

Європейська програма 4 $ 57 352

Програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” 5 $ 35 932

Програма “Верховенство права” 6 $ 103 801

Програма “Засоби масової інформації” 9 $ 131 075

Програма “Соціальний капітал і академічні публікації” 6 $ 63 820

Програма “Освітня програма” 7 $ 148 159

Програма “Ініціативи у галузі охорони здоров’я” 25 $ 204 448

Разом: 82 $ 1 191 588
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Розподіл підтриманих проектів за регіонами України

Регіон України
Підтримано 

проектів
Всеукраїнських 

проектів
Загальна 

сума

Сума 
всеукраїнських 

проектів

АР Крим 16 3 (18,75 %) $ 138 049 $ 28 680

Вінницька обл. 8 4 (50,00 %) $ 59 971 $ 32 868

Волинська обл. 5 - (-) $ 36 991 $ -

Дніпропетровська обл. 8 1 (12,50 %) $ 71 973 $ 10 000

Донецька обл. 20 7 (35,00 %) $ 163 585 $ 71 011

Житомирська обл. - - (-) $ - $ -

Закарпатська обл. 14 - (-) $ 91 766 $ -

Запорізька обл. - - (-) $ - $ -

Івано-Франківська обл. 9 - (-) $ 37 457 $ -

м. Київ 239 185 (77,41 %) $ 2 794 192 $ 2 458 016

Київська обл. 10 6 (60,00 %) $ 132 124 $ 53 978

Кіровоградська обл. 4 - (-) $ 34 177 $ -

Луганська обл. 19 1 (5,26 %) $ 175 365 $ 12 000

Львівська обл. 47 25 (53,19 %) $ 380 777 $ 221 876

Миколаївська обл. 4 1 (20,00 %) $ 59 928 $ 19 950

Одеська обл. 11 2 (18,18 %) $ 66 167 $ 17 000

Полтавська обл. 6 4 (66,67 %) $ 39 386 $ 22 387

Рівненська обл. 9 1 (11,11 %) $ 85 270 $ 5 000

м. Севастополь 4 1 (25,00 %) $ 121 000 $ 100 000

Сумська обл. 8 - (-) $ 37 644 $ -

Тернопільська обл. 5 - (-) $ 46 609 $ -

Харківська обл. 18 4 (22,22 %) $ 364 574 $ 94 935

Херсонська обл. 9 1 (20,00 %) $ 83 937 $ 9 310

Хмельницька обл. 7 - (-) $ 141 582 $ -

Черкаська обл. 8 - (-) $ 55 500 $ -

Чернівецька обл. 10 1 (10,00 %) $ 91 946 $ 10 000

Чернігівська обл. 12 2 (16,67 %) $ 146 388 $ 28 397

Разом: 510 249 (48,83 %) $ 5 456 358 $ 3 194 408

Операційна діяльність 82 64 (78,05 %) $ 1 191 588 $ 867 867

Разом: 592 313 (52,86 %) $ 6 647 946 $ 4 063 275
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РОЗПОДІЛ НАДАНИХ ГРАНТІВ

Операційна діяльність

$ 1 191 588 (18%)

Програма “Ініціативи  
у галузі охорони здоров’я”

$ 527 763 (8%)

Програма “Засоби масової інформації” 

$ 894 597 (13%)

Освітня програма

$ 238 500 (4%)

Програма “Соціальний 
капітал і академічні 
публікації”

$ 285 016 (4%)

Програма “Посилення впливу 
громадянського суспільства” 

$ 1 206 250 (18%)

Програма “Рома України”

$ 110 976 (2%)

Програма “Верховенство права “

$ 1 153 946 (17%)

Європейська програма

$ 615 302 (9%)

Програма “Схід-Схід: 
 партнерство без кордонів”

$ 424 008 (6%)
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РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ ПРЕКТІВ  
ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

АР Крим

Вінницька обл.

Волинська обл.

Дніпропетровська обл.

Донецька обл.

Житомирська обл.

Закарпатська обл.

Запорізька обл.

Івано-Франківська обл.

м. Київ

Київська обл.

Кіровоградська обл.

Луганська обл.

Львівська обл.

Миколаївська обл.

Одеська обл.

Полтавська обл.

Рівненська обл.

м. Севастополь

Сумська обл.

Тернопільська обл.

Харківська обл.

Херсонська обл.

Хмельницька обл.

Черкаська обл.

Чернівецька обл.

Чернігівська обл.

Всеукраїнські пректи

20

13
12

5

4
8

5
5

5

12
5

7

28
12

13

3
3

27
19

14

10
3

15
7

9

82
61

54

2
6

4

7
1

4

11
16

18

28
23

22

7
11

3

22
15

9

15
4

2

5
8
8

3

10
5

8

3
7

5

11

14
9

6
6

8

5
7
7

10
7

8

7
2

9

13
16

10

259
297

249

0

0

0
0

2005

2006

2007

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПІДТРИМАНИХ МФВ ПРОЕКТІВ 2007 року – 592, 2006 року – 592, 2005 року – 654
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The Autonomous 
Republic of Crimea

Vinnytsia Oblast

Volyn Oblast

Dnipropetrovsk Oblast

Donetsk Oblast

Zhytomyr Oblast

Zakarpattia Oblast

Zaporizhzhia Oblast

Ivano-Frankivsk Oblast

Kyiv City

Kyiv Oblast

Kirovohrad Oblast

Luhansk Oblast

Lviv Oblast

Mykolayiv Oblast

Odesa Oblast

Poltava Oblast

Rivne Oblast

Sevastopol

Sumy Oblast

Ternopil Oblast

Kharkiv Oblast

Kherson Oblast

Khmelnytsky Oblast

Cherkasy Oblast

Chernivtsi Oblast

 Chernihiv Oblast

All-Ukranian Projects

125507

109369
103563

17796

27103
60615

21718
36991

28864

107570
27026

61973

225934
90958
92574

17378
11948

112923
85820

91766

46877
11948

78298
30687

37457

536379
426400

336176

2103
67283

78146

48150
6000

34177

69238
142275

163365

161675
138463

158901

43167
89343

43978

89405
103562

49167

94015
33440

16999

26872
62569

80270

21000

74135
38601
37644

18742
45107
46609

33287

269639
118430

76762
51338

74627

31650
57175

141582

79336
50481

55500

68028
13280

81946

99264
145300

117991

2755197
3951216

2264950

0

0

0
0

ЗАГАЛЬНА СУМА НАДАНИХ МФВ ГРАНТІВ 2007 року – $ 6,647,946, 2006 року – $ 6,231,359, 2005 року – $ 6,185,284

2005

2006

2007

РОЗПОДІЛ НАДАНИХ ГРАНТІВ 
ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
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ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДТРИМАНІ 
МФВ У 2007 РОЦІ

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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Організації, підтримані МФВ  
у 2007 році

Організація
Підтримано 

проектів
З них – 

всеукраїнських
Загальна 

сума

1. Агентство регіонального розвитку Самбірщини 
(81400, Львівська обл., м.Самбір, вул. Валова, 26, тел.(03236) 60048).

1 - $ 6 000

2. Асоціація найманих працівників і власників (94400, Луганська обл., 
м.Краснодон, НПГ шахти ім. М.П. Баракова, тел.06435 2-23-54,  
0642 55-33-07).

1 - $ 11 500

3. Асоціація “Спільний простір” (04119, м.Київ, вул. Мельникова, 36/1, 
оф.210, тел.(044) 483 19 59).

3 2 $ 45 671

4. Білоцерківська міська громадська організація “Правова єдність” 
(09100, м.Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13,  
тел.(044) 63 40 440).

1 - $ 33 055

5. Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків 
“Аюрведа” (09108, Київська обл., м.Біла Церква, вул. Східна, 34, 
тел.(263) 96 3 89).

1 - $ 10 000

6. Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД 
“Світло надії” (36000, м.Полтава, вул. Артема, 28-А,  
тел.(0532) 50-85-99).

1 - $ 11 999

7. Благодійна організація “Асоціація паліативної допомоги”  
(м.Київ, вул. Щусєва, 24, к. 11, тел.(044)235 65 87).

1 1 $ 27 500

8. Благодійна організація “Вчителі за демократію та партнерство” 
(02121, м.Київ, вул. Вербицького, 15, кв.13, тел.(044) 513-89-38).

3 2 $ 7 700

9. Благодійна організація “Дніпровська асоціація розвитку регіонів” 
(м.Дніпропетровськ, 107-Г, офіс 119, пр. Кірова, тел. 056 377 35 96).

1 - $ 10 000

10. Благодійна організація “Київ-3000” (01034, м.Київ, вул. Рейтарська, 2, 
тел.(044) 494 25 09).

1 1 $ 19 680

11. 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).

1 - $ 10 000

12. Благодійна організація “Південно-східний центр Муніципального і 
Регіонального розвитку” (91000, м.Луганськ, 9, пл. Героїв Великої 
Вітчизняної війни, тел.(0642) 42 06 90).

1 - $ 6 000

13. Благодійна організація “Пілотний проект “Правова допомога”  
(61010, м.Харків, просп. Гагаріна, 4, кв. 87, тел.057 754 59 86).

1 - $ 129 446

14. Благодійна організація “Український Форум Грантодавців”  
(01133, м.Київ, а/с 188, тел.(044) 203 29 76).

1 1 $ 14 500

15. Благодійна Організація “Український Центр Порозуміння”  
(01023, м.Київ, Печерський узвіз 8 кв.7, тел.(044) 280 39 18).

1 - $ 14 990

16. Благодійна організація “Фонд Германа Макаренка” (04070, м.Київ,  
35-А, кв.39, вул. Набережно-Хрещатицька, тел.044 425 56 33).

1 - $ 15 000

17. Благодійна організація “Фонд Олени Франчук “АНТИСНІД” (01004, 
м.Київ, вул. Шовковична, 42-44, оф. 426, тел.(044) 490-48-05).

1 1 $ 15 000
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18. Благодійна організація “Чернігівський жіночий правозахисний центр” 
(14014, м.Чернігів, вул. Толстого ,120, а/с 797, тел.(0462) 483 26).

2 - $ 26 700

19. Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із 
інтелектуальною недостатністю “Джерела” (04209, м.Київ,  
вул. Богатирська, 16А, дитяча установа 607, тел.(0(044) 412-66-26, 
411-82-13).

1 - $ 8 500

20. Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-психологічної 
інформації “Усі разом” (79035, м.Львів, вул. Зелена, 115-Б, оф. 338,  
м. Львів, 79035, тел.(0322) 270-45-94).

1 - $ 15 675

21. Благодійний фонд “Демократичні ініціативи” (01001, м.Київ, а/с В-271, 
тел.(044) 581 33 17).

5 3 $ 86 556

22. Благодійний фонд Дніпровського району м. Києва “Київський 
еколого-культурний центр” (02218, м.Київ, 31-48, вул. Райдужна, 
тел.044 443 52 62).

2 2 $ 18 433

23. Благодійний фонд “Дроп ін центр” (01001, м.Київ-1, а/с 52,  
тел.272 33 59).

1 1 $ 28 366

24. Благодійний фонд “Реабілітаційний центр наркозалежних “Віртус” 
(49027, м.Дніпропетровськ, вул. Фучіка, 30, к. 247,  
тел.(0562) 470-511).

1 1 $ 10 000

25. Благодійний фонд сприяння обдарованим дітям “Олімпіада”  
(40030, м.Суми, вул. Кірова, 52, тел.0542 65 50 68).

1 - $ 660

26. Благодійний фонд “Супутники соціальних програм “Висока Полиця” 
(04080, м.Київ-80, а/с 76, тел.287 18 82, 287 18 86).

1 1 $ 3 000

27. Благодійний фонд “Фонд соціальної адаптації та інтеграції “Касталія-
Фонд” (04210, м.Київ, вул. Фрунзе 103А, корп. 4, тел.468-13-34).

1 1 $ 7 176

28. Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія” (01054, 
м.Львів, а/с 108, тел.(038 0322) 98-00-39, 221-47-58).

3 3 $ 8 660

29. БО “Ялтинська Європейська стратегія” (01004, м.Київ, вул. 
Пушкінська, 45/2, оф. 27, тел.(044) 238 22 98).

1 1 $ 48 000

30. Буковинський центр реконструкції і розвитку (58000, м.Чернівці,  
вул. Штейнбарга, 23, тел.(03722) 2-53-69 додатковий 2-00-85).

1 - $ 150

31. Видавництво “Лібра”, ТОВ (01032, м.Київ, а/с 68, тел.(044) 234-76-19). 1 1 $ 5 000

32. Видавництво “Літопис”, ТОВ (79000, м.Львів, вул. Костюшка, 2, 
тел.(0322) 72-15-71).

1 1 $ 4 000

33. Видавничий Дім Дмитра Бураго (03034, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 
52, оф. 15, тел.238-64-47).

1 1 $ 5 000

34. 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

35. Вінницька обласна громадська організація “Подільський центр 
соціальних технологій” (21018, м.Вінниця-18, а/с 4906,  
тел.0432 57 88 42).

1 - $ 14 000

36. Вінницький обласний благодійний фонд “Позитив”  
(21027, м.Вінниця, вул. Ватутіна,46 ,кв. 140, тел.(0432) 64 39 74).

1 1 $ 11 995

37. Вознесенька міська громадська організація “Агентство 
економічного розвитку м. Вознесенська” (56500, Миколаївська обл., 
м.Вознесенськ, вул. Леніна, 41, тел.(05134) 3-22-50).

1 - $ 14 998
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38. Волинська обласна громадська організація “Волинський прес-клуб” 
(43025, м.Луцьк, вул. Шевченка, 14, тел.0332 72 45 48).

1 - $ 5 000

39. Волинська обласна організація Cпілки юристів України “Право” 
(43021, м.Луцьк, 6, к.39, пр-т Волі, тел.0332 72 52 79).

1 - $ 6 991

40. Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська 
Гельсінська спілка з прав людини” (04071, м.Київ, вул. Олегівська, 
36, к. 309, тел.(044) 417-4118).

1 1 $ 14 980

41. Всеукраїнська Асоціація представників у справах інтелектуальної 
власності (патентних повірених) (03062, м.Київ, а/с 132,  
тел.(044) 494 15 20).

1 1 $ 5 000

42. Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (04071, м.Київ, вул. Межигірська, 24б, 
тел.(044) 425-69-92).

3 3 $ 15 129

43. Всеукраїнська благодійна організація “Рада захисту прав та безпеки 
пацієнтів” (01133, м.Київ, вул. Первомайського, 9-А, кв. 5,  
тел.(044) 235-6587).

6 5 $ 35 105

44. Всеукраїнська благодійна організація “Українська Асоціація 
благодійників” (04209, м.Київ, Оболонський проспект, 37-в, к. 9,, 
тел.(044) 412-39-82).

1 1 $ 17 000

45. Всеукраїнська благодійна організація “Український фонд 
“Благополуччя дітей” (04205, м.Київ, кв. 4, корп. 2, вул. Маршала 
Тимошенка, 21, тел.044 537 20 16).

1 - $ 1 186

46. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація сприяння 
самоорганізації населення” (65014, м.Одеса, вул. Маразліївська, 38, 
тел.(048) 738 68 30).

1 1 $ 16 000

47. Всеукраїнська громадська організація “Жіночий консорціум України” 
(03057, м.Київ, вул. Довженко, 2 (КМЦССМ), кім. 53,  
тел.(044) 592 68 54).

2 1 $ 15 586

48. Всеукраїнська громадська організація “Захист прав дітей” (03150, 
м.Київ, вул. Щорса ,15, корп. 4, оф. 38, тел.(044) 331 98 98).

2 1 $ 21 000

49. Всеукраїнська громадська організація інвалідів користувачів 
психіатричної допомоги “Юзер” (21018, м.Вінниця, а/с 4985, 
тел.(0423) 53 03 60).

1 1 $ 13 000

50. Всеукраїнська громадська організація “Інститут бюджету та 
соціально-економічних досліджень” (01004, м.Київ,  
вул. Пушкінська, 31-А, тел.(044) 270 68 81, 270 68 90).

2 2 $ 11 668

51. 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 - $ 427

52. Всеукраїнська громадська організація “Незалежна асоціація 
телерадіомовників” (01015, м.Київ, а/с 34, тел.(044) 290-98-76).

3 3 $ 60 000

53. Всеукраїнська громадська організація “ПОРА!” (04070, м.Київ, а/с 43, 
тел.(063) 617-96-87).

1 1 $ 852

54. Всеукраїнська громадська організація “Тренерська асоціація 
України” (03056, м.Київ, 12, кв.25, вул. Виборзька, тел.).

1 1 $ 17 315

55. Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація 
європейських студій” (03057, м.Київ, вул. Софії Петровської, 5, к. 800, 
тел.(044) 456 36 24).

2 2 $ 37 317
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56. Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація 
прокурорів” (01030, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, тел.200-75-44).

1 1 $ 14 400

57. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Демократичний 
Альянс” (03150, м.Київ, вул. Горького, 95, тел.525 35 11).

1 1 $ 6 226

58. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Демократичні 
перетворення України” (04053, м.Київ, вул. Обсерваторна, 11/1, 
к.501, тел.044 272 41 41).

1 - $ 683

59. Всеукраїнська професійна спілка “Незалежна медіа-профспілка 
України” (03150, м.Київ, вул. В. Васильківська, 54, кв. 1,  
тел.(044) 537 20 03).

1 1 $ 10 690

60. Всеукраїнська спілка громадських організацій “Конгрес ромен 
України” (01001, м.Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел.228-8711).

1 1 $ 4 400

61. Всеукраїнське громадське об’єднання “Громадська Ліга “Україна-
НАТО” (02140, м.Київ, пр. Бажана, 30/32, тел.(044) 248 81 23).

1 1 $ 14 000

62. Всеукраїнський благодійний фонд “Коаліція ВІЛ-сервісних 
організацій” (01103, м.Київ, вул. Мєндєлєєва, 27, тел.521- 28- 82).

1 1 $ 10 500

63. Всеукраїнський благодійний фонд “Правова ініціатива”  
(02232, м.Київ, вул. Закревського, 87-в, оф. 13,  
тел.(044) 530-16-09, 269-6000).

2 - $ 22 830

64. Всеукраїнський комітет захисту дітей (01030, м.Київ,  
вул. Б.Хмельницького, 10-59, тел.050 3316586).

1 1 $ 15 000

65. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” (01034, м.Київ,  
вул. Пушкінська 9, оф. 4, тел.(044) 531 12 76).

3 2 $ 65 588

66. ГО Асоціація “Бізнес Стиль” (61039, м.Харків, вул. Бондаревська, 
14/16, кв. 2, тел.(057) 714 97 93).

1 - $ 307

67. ГО Асоціація “Полтавські медіа-ініціативи” (36000, м.Полтава,  
вул. Фрунзе, 65, тел.(380 532) 613 250).

1 1 $ 4 357

68. ГО “Вільний вибір Луганщини” (91055, Луганська обл., м.Луганськ, 
вул. Коцюбинського, 9/78, тел.(0642) 53 65 36).

1 - $ 12 000

69. ГО “Клуб “Шанс” (40000, м.Суми, вул. Кооперативна, 6/49). 1 - $ 4 000

70. ГО РАЦ “Суспільство і довкілля” (79058, м.Львів, пр. Чорновола, 59, 
к. 307).

1 - $ 560

71. Гомадська організація “Блок - За чесну владу” (08200, Київська обл., 
м.Ірпінь, вул. ІІІ Інтернаціоналу 105, кв. 3, тел.(04497) 5467).

1 1 $ 10 726

72. Громадська асоціація “Альтернативне розв'язання конфліктів” 
(м.Донецьк, вул. Горького, 146, к. 218).

1 - $ 430

73. Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом “Сонячне коло” 
(03148, м.Київ, вул. Якуба Колоса, 4-Г, кв.91, тел.(044) 274 10 83).

2 2 $ 9 359

74. Громадська еколого-правова організація “ЕкоПраво-Київ”  
(04119, м.Київ, а/с 51, тел.228 75 10).

1 - $ 628

75. Громадська організація “Агентство регіонального розвитку 
Луганської області” (91000, м.Луганськ, 1-й Мікрорайон, б.1,  
кв. 214-215, тел.(0642) 42-05-50).

3 - $ 21 915

76. Громадська організація “Агентство Стійкого Розвитку Луганського 
регіону” (91000, м.Луганськ, 45-А, офіс 22, вул. Братів Палкіних, 
тел.064 258 50 06).

1 - $ 2 711
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77. Громадська організація “Аналітичний центр Соціоконсалтинг”  
(01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 44-А, тел.(044) 234-47-69).

1 1 $ 9 500

78. Громадська організація “Асоціація економічного розвитку 
Коломийщини” (78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, бульв. 
Л.Українки, 2, тел.(03433) 2-4654, 2-27-98, 2-35-85).

1 - $ 3 130

79. Громадська організація “Асоціація “Інформатіо-Консорціум”  
(01010, м.Київ, а/с 110, тел.(044) 286 24 43).

2 1 $ 5 947

80. Громадська організація “Асоціація карикатуристів” (03142, м.Київ, 
вул. Вернадського, 57, кв.39, тел.424 70 99).

1 1 $ 4 810

81. Громадська організація “Асоціація медичних працівників” (01133, 
м.Київ, вул. Л.Первомайського, 9а, оф. 5, тел.(044) 235-65-87).

3 2 $ 22 415

82. Громадська організація “Асоціація медіа-юристів” (01001, м.Київ,  
вул. Хрещатик, 27-а, тел.(044) 235 33 31).

3 3 $ 63 880

83. Громадська організація “Асоціація медіа-юристів Львівщини”  
(79011, м.Львів, вул. Кубійовича, 35/3, тел.(050) 370 24 74).

1 - $ 5 000

84. Громадська організація “Асоціація мережевих телерадіомовників 
“Мережа” (01015, м.Київ, а/с 34, тел.244-3308).

1 1 $ 13 450

85. Громадська організація “Асоціація підтримки розвитку місцевого 
самоврядування” (91493, м.Луганськ, Ювілейне, вул. Цементна, 3, 
тел.(0642) 34-60-61, 34-60-56).

2 - $ 17 380

86. Громадська організація “Бахтало-Дром” (Щаслива дорога) (88000, 
м.Ужгород, вул. Волошина, 14, кв. 5, тел.03122 2-97-29).

1 - $ 5 000

87. Громадська організація “Вінницький регіональний центр інформації 
“Креатив” (21036, м.Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 50/156, 
тел.(0432) 524 58 06).

1 - $ 4 378

88. 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 - $ 1 166

89. Громадська організація “Громадська ініціатива Луганщини” (91034, 
м.Луганськ, вул. Ломоносова, 73, оф. 507, тел.(0642) 33 11 74,  
35-72-32, 50-84-24).

1 - $ 9 000

90. Громадська 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).

2 - $ 26 305

91. Громадська організація “Громадський рух соціальних ініціатив 
учасників бойових дій, ветеранів військової служби та працівників 
правоохоронних органів міста Севастополя” (99007, м.Севастополь, 
вул. Миколи Музики, 52, тел.(0692) 40 04 09, 45 21 22).

1 - $ 8 000

92. Громадська організація “Громадсько-політичне об'єднання 
“Український форум” (01601, м.Київ, 52/17, вул. Б.Хмельницького, 
тел.044 581 08 29).

1 1 $ 3 000

93. Громадська організація “Група стратегічних та безпекових студій” 
(03150, м.Київ, вул. Антоновича, 156/17, тел.(044) 491 38 30).

2 2 $ 12 098

94. Громадська організація “Ера Милосердя” (м.Одеса, вул. 
Маразлієвська, 62, кв. 7).

1 - $ 15 000
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95. Громадська організація “Євпаторійський центр регіонального 
розвитку” (97400, АР Крим, м.Євпаторія, пр. Леніна, 18,  
тел.8-06569-36-32-9).

1 - $ 8 000

96. Громадська організація “Європейський вибір”  
(39601, Полтавська обл., м.Кременчук, квартал 101, б.10-А, оф. 52-53, 
тел.(05366) 2-40-96, 74-67-47).

1 1 $ 12 000

97. Громадська організація “Європейський діалог” (79019, м.Львів, а/с 
2833, тел.(032) 297-18-57).

3 2 $ 47 489

98. Громадська організація “Жіночі перспективи” (04210, м.Київ,  
пр-т Героїв Сталінграда, 43, к.122, тел.(044) 253-84-18).

1 1 $ 2 050

99. Громадська організація “За професійну журналістику” (01103, м.Київ, 
вул. Німанська, 5, кв. 72, тел.(044) 239 16 86).

1 1 $ 4 850

100. Громадська організація “Ідеальна країна” (01034, м.Київ-034, a/c 109, 
тел.(044) 536 02 41).

1 1 $ 35 000

101. Громадська організація “Ініціатива” (21050, м.Вінниця,  
вул. Чкалова, 19, а/с 8180, тел.(04332) 4-45-52).

1 - $ 4 485

102. Громадська організація “Інститут Євро-Атлантичного співробітництва” 
(01034, м.Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43).

5 1 $ 9 662

103. Громадська організація “Інститут масової інформації” (01133, м.Київ, 
б-р Лесі Українки, 36-Б, кв.68, тел.461 90 23).

3 3 $ 37 489

104. Громадська організація “Інститут медіа права” (04112, м.Київ, 51, 
офіс 1, вул. Щекавицька, тел.044 492 96 19).

1 1 $ 10 000

105. Громадська організація “Інститут правових технологій” (04071, м.Київ, 
вул. Щекавицька, 51, к. 1, тел.(067) 243-3364).

1 1 $ 14 800

106. Громадська організація “Інститут прикладних правових досліджень 
“Право” (04071, м.Київ, вул. Оболонська, 7, тел.(044) 276 86 46).

3 3 $ 39 690

107. Громадська організація “Інститут розвитку регіональної преси” 
(04112, м.Київ, Печерський узвіз, 3, к. 404, тел.(044) 458-34-93).

10 9 $ 57 869

108. Громадська організація “Інформаційний прес-центр” (95005,  
АР Крим, м.Сімферополь, 8, офіс 106, вул. Севастопольська, 
тел.0652 25 15 48).

2 1 $ 17 830

109. Громадська організація “Інформаційно-аналітичний центр 
“Громадський простір” (02140, м.Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140, 
тел.(044) 572-9337).

4 4 $ 43 860

110. Громадська організація “Київська школа рівних можливостей” 
(02002, м.Київ, а/с 268, тел.(044) 592 88 18).

1 1 $ 8 506

111. Громадська організація “Київське лікарське товариство”  
(03022, м.Київ, а/с 13, тел.(044) 257 86 50).

1 1 $ 17 698

112. Громадська організація “Київський правозахисний альянс”  
(02121, м.Київ, вул. Горлівська, 220, к. 74, тел.576 03 13).

1 1 $ 6 980

113. Громадська організація “Клуб “Вікторія” (51412, Дніпропетровська 
обл., м.Павлоград, вул. Дніпровська 577, кв. 3, тел.(05632) 3 26 83).

1 - $ 10 000

114. Громадська організація Клуб “Соціс” (82100, Львівська обл., 
м.Дрогобич, вул. Є.Коновальця, 7/6, кв. 10, тел.(03244) 5-10-05).

1 - $ 7 500

115. Громадська організація “Лабораторія законодавчих ініціатив”  
(04070, м.Київ, а/с 20, тел.(044) 531 37 68).

7 6 $ 126 802
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116. Громадська організація “Мама-86-Одеса” (65102, м.Одеса, кв. 56, 
Миколаївська дорога, 307, Суворовський р-н, тел. 048 715 50 55).

1 - $ 650

117. Громадська організація “Міжнародний центр навчання і досліджень” 
(03057, м.Київ, вул. Ежена Потьє, 20, тел.(044) 489-04-19).

2 2 $ 11 733

118. Громадська організація “Народна допомога - Київ” (03061, м.Київ, 
вул. Суздальська, 4/6, тел.455-00-05).

1 - $ 204

119. 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 $ 5 000

120. Громадська організація “Наші діти” (65009, м.Одеса,  
вул. Черняховського, 13, тел.(0482) 60 76 46, 63 95 83).

1 - $ 575

121. Громадська організація “Незалежний культурологічний журнал “Ї” 
(79005, м.Львів, вул. Грушевського, 8, к.3А, тел.(0322) 74 58 90).

2 1 $ 16 666

122. Громадська організація “Незалежний центр політичних досліджень” 
(01030, м.Київ, вул. Пирогова 4/26, оф. 20,  
тел.(044) 235-6505, 230-9178, 599-4251).

1 1 $ 2 000

123. Громадська організація “Незалежний центр політичних дослідників і 
журналістів” (95000, АР Крим, м.Сімферополь, а/с 142?,  
тел.(0652) 5441 23).

2 1 $ 9 500

124. Громадська організація “Південноукраїнський центр етнічних та 
політичних досліджень “Лад” (65020, м.Одеса, вул. Розкидайлівська, 
29, тел.048 716 48 44).

1 - $ 110

125. Громадська організація “Представництво Київського проекту 
інституту Кеннана при центрі ім. Вудро Вілсона” (01034, м.Київ,  
вул. Прорізна, 16, к. 19, тел.044 278 68 17).

1 1 $ 13 000

126. Громадська організація “Рада вчителів” (98400, АР Крим, 
м.Бахчисарай, вул. Островського, 43, тел.(06554) 47 1 11).

2 - $ 11 433

127. Громадська організація “Ресурсний центр розвитку громадських 
організацій “Гурт” (01025, м.Київ, а/с 126, тел.(044) 296-10-52).

1 1 $ 19 805

128. Громадська організація “Розмай” (01023, м.Київ,  
вул. Л. Первомайського, 9а, тел.(044) 234-8402, 220-9122).

1 1 $ 10 736

129. Громадська організація “Роменська міська громадська організація 
“Центр соціального партнерства” (42009, Сумська обл., м.Ромни,  
б-р Шевченка, 8/40, тел.(05448) 2 26 18).

1 - $ 3 000

130. Громадська організація “Східноєвропейський інститут проблем 
медіа” (01015, м.Київ, вул. Московська, 37/2, оф.79,  
тел.(044) 280 70 07).

4 4 $ 59 170

131. Громадська організація “Телекритика” (04112, м.Київ, вул. Ризька, 15, 
тел.(044) 577 03 57).

1 1 $ 20 000

132. Громадська організація “Терещенківський фонд” (01133, м.Київ,  
вул. Щорса, 18, тел.(044) 529-22-63).

1 - $ 6 000

133. Громадська організація “Товариство соціально-культурного розвитку 
“Панонія” (88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, Капушанська, 149, 
к.47, тел.(0312) 61-99-38).

1 - $ 4 000

134. Громадська організація “Товариство сприяння українсько-польській 
співпраці у галузі юридичної освіти та науки” (79000, Львівська обл., 
м.Львів, вул. Сніжна, буд. 6, кв. 5, тел.(0322) 969 858).

1 1 $ 12 000
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135. Громадська організація “Товариство циган Закарпаття “Рома”  
(88007, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Богатирська, 4, 
тел.(0312) 61-37-58).

3 - $ 30 044

136. Громадська організація “Український центр економічних і політичних 
досліджень ім. Олександра Разумкова” (01034, м.Київ,  
вул. Володимирська, 46, тел.(044) 201-11-98).

4 4 $ 125 620

137. Громадська організація “Український центр розвитку музейної 
справи” (04070, м.Київ, 22-А, вул. Боричів Тік, тел.044 545 62 91).

2 2 $ 18 500

138. Громадська організація “Форумо Ромен Українатар” (01001, м.Київ, 
вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел.(044) 278-87-11).

2 2 $ 20 000

139. Громадська організація “Фундація “Центр суспільних медіа”  
(02100, м.Київ, вул. Академіка Шліхтера, 12, к.16).

2 2 $ 15 000

140. Громадська організація “Хмельницьке регіональне відділення 
Асоціації міст України” (29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, 
вул. Гагаріна, 18, тел.(0382) 76-54-03).

1 - $ 23 580

141. Громадська організація “Центр економічного розвитку”  
(04116, м.Київ, вул. Старокиївська , 10, 3-й пов., офіс 18.,  
тел.(044) 236-50-78).

1 1 $ 10 000

142. Громадська організація “Центр економічної освіти” (79019, м.Львів, 
пр. Чорновола, 4, а/с 1596, тел.(032) 297 12 06).

2 - $ 10 244

143. Громадська організація “Центр етно-соціальних досліджень”  
(95034, АР Крим, м.Сімферополь, пр. Перемоги, 38, кв. 2,  
тел.0652 297-630, 54-61-51).

1 - $ 3 193

144. Громадська організація “Центр європейських та трансатлантичних 
студій” (03124, м.Київ, б-р І. Лепсе, 8, тел.(044) 454 11 56).

2 1 $ 4 054

145. Громадська організація “Центр єднання європейської молоді “За 
спільне майбутнє” (79006, Львівська обл., м.Львів, пл. Соборна, 10/1, 
тел.032 220-16-34).

1 - $ 5 000

146. Громадська організація “Центр політико-правових реформ” (01001, 
м.Київ, вул. Костьольна, 8, офіс 24, тел.(044) 270-59-75, 599-01-93).

2 1 $ 39 860

147. Громадська організація “Центр “Правюс” (33027, м.Рівне,  
вул. Київська, 77/63, тел.(0362)63 32 14).

1 1 $ 5 000

148. 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 - $ 19 999

149. Громадська організація “Центр реформ преси та телебачення 
“Простір” (04213, м.Київ, вул. Північна, 54а, к. 2).

2 2 $ 29 426

150. Громадська організація “Центр сучасних інформаційних технологій 
та візуальних мистецтв” (61013, м.Харків, а/с 10984,  
тел.(057) 714 01 03).

2 2 $ 39 940

151. Громадська організація “Центр сучасних освітніх технологій”  
(33000, м.Рівне, пр. Миру, 8, тел.(0362) 22 67 11).

1 - $ 4 000

152. Громадська організація “Чернігівський медіа-клуб” (14027, м.Чернігів, 
а/с 505, тел.046 227 51 74).

1 - $ 9 000

153. Громадська органчзація “Дніпровський центр соціальних досліджень” 
(49101, м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 6  
(готель “Свердловськ”), оф. 819, тел.(056) 744 98 58).

1 - $ 14 967
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154. Громадська рада дитячих та молодіжних організацій (96100, АР Крим, 
м.Джанкой, вул. Р. Люксембург, 16-г, тел.(06564) 300 16, 32 955).

1 - $ 6 000

155. Громадська спілка “Буковинська партнерська агенція” (58000, 
м.Чернівці, вул. Нікітіна, 2, 3-й поверх, тел.(0372) 523745, 573034).

1 - $ 13 960

156. Громадський інформаційно-методичний центр “Всесвіт” (61003, 
м.Харків, пров. Слюсарний, 10, кв. 2, тел.(057) 731 10 76).

1 1 $ 5 000

157. Громадський комітет сприяння реалізації Конституційного права 
людини на правову допомогу (Київська обл., м.Біла Церква, 
Сквирське шосе, 194, оф. 102, тел.8 044 634 47 33).

2 - $ 95 925

158. Громадський центр “Ділові ініціативи” (76019, м.Івано-Франківськ, 26, 
вул. Дністерська, 2 пов., тел.(0342) 77 65 45).

1 - $ 4 000

159. Дитяча екологічна громадська організація “Флора” (25015, 
м.Кіровоград, вул. В. Єгорова, 19, кв. 2, тел.(0522) 24 92 23).

1 - $ 11 000

160. Дніпропетровська обласна громадська організація 
“Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань 
регуляторної політики” (49102, м.Дніпропетровськ, вул. Зелена, 
1/110, тел.(056) 745 40 64).

1 - $ 6 996

161. Дніпропетровська обласна громадська організація “Товариство 
інтелектуальної власності” (49000, м.Дніпропетровськ, 
вул. Комсомольська, 48, тел.(056) 785-1829, 267-1650).

1 - $ 4 150

162. Дніпропетровський Центр молодіжного співробітництва (49070, 
м.Дніпропетровськ, пр. Кірова, 107г, кімн. 119, тел.056-2331953).

1 - $ 9 000

163. Донецька міська громадська організація “Альянс” (83015, м.Донецьк, 
вул. Набережна, 149, к. 37, тел.(062) 338-40-83).

1 - $ 750

164. Донецька міська громадська організація “Еко Донбас” (83100, 
м.Донецьк, вул. Набережна, 127/52, тел.(062) 335 68 28).

1 1 $ 10 000

165. Донецька міська організація “Донецький Меморіал” (83092, 
м.Донецьк, а/с 4836, тел.(062) 304-14-71).

1 1 $ 8 000

166. Донецька міська організація “Міжнародна Амністія” (83092, 
м.Донецьк, а/с 4836, тел.(062) 304 14 71).

1 1 $ 16 000

167. Донецька обласна громадська організація “Клуб “Сталкер”  
(85700, Донецька обл., м.Волноваха, 15, провул. Жемчужний,  
тел.062 444 24 26).

1 - $ 2 300

168. Донецька обласна організація “Донецький прес-клуб” (83017, 
м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4, оф. 908 Б, тел.(062) 345 17 95).

3 - $ 22 381

169. Донецька обласна організація “Комітет виборців України” (83015, 
м.Донецьк, бульвар Шкільний, 7, кв. 42, тел.(062) 345 88 42).

1 - $ 10 000

170. Донецьке обласне відділення Української бібліотечної асоціації 
(83055, м.Донецьк, вул.Артема, 84, тел.(062) 335 01 79).

1 - $ 4 000

171. Донецький молодіжний дебатний центр (83003, м.Донецьк,  
пр-т Ілліча, 79/31, тел.(062) 385 98 39).

6 3 $ 64 080

172. Донецький національний університет (83055, м.Донецьк,  
вул. Університетська, 24, тел.(062) 337-19-45).

2 1 $ 5 715

173. Дочірнє підприємство “Самміт - книга” (04060, м.Київ,  
вул. М. Берлінського, 9, 1 поверх, тел.(044) 501 93 94).

1 1 $ 14 772
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174. Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей-інвалідів “Надія” 
(82100, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Чорновола, 4,  
тел.03244 3 59 45).

1 - $ 595

175. ”Єврейський благодійний фонд “Бейтейну-Наш Дім” (м.Київ, вул. 
Якіра, 14, тел.(044) 489 13 12).

1 - $ 711

176. Закарпатська професійна асоціація жінок-освітян “Перспектива” 
(88000, м.Ужгород, вул. Гагаріна, 49, тел.(0312) 61 23 78).

1 - $ 3 533

177. Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів “Романі Яг” 
(88007, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Дунаєвського, 18, 
тел.(0312) 61-39-56, 61-41-21).

1 - $ 3 000

178. Закарпатське обласне молодіжне товариство ромів “Романі Бахт” 
(88000, м.Ужгород, 32, вул. Швабська, тел.03122 39-729).

1 - $ 2 750

179. Закарпатське обласне товариство ромів “Романі Чгіб” (“Ромська 
мова”) (88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Дарвіна, 19, 
тел.(0312) 61-54-42).

1 - $ 5 000

180. Закрите акціонерне товариство “Шосткинська телекомпанія 
“Телеком-Сервіс” (41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Короленка, 33, 
тел.(05449) 20-5-48, 70-7-49).

1 - $ 10 440

181. Західноукраїнська регіональна непідприємницька громадська 
організація “Волинський ресурсний центр” (33028, м.Рівне, а/с 201, 
тел.0362 22 31 75).

2 - $ 24 970

182. Західноукраїнський медіа-центр “Нова журналістика” (79007, м.Львів, 
вул. Гребінки 5, офіс 1, тел.(032) 225-60-14).

2 2 $ 20 620

183. Звенигородська районна громадська організація “Ромаї Катуна” 
(20200, Черкаська обл., м.Звенигородка, вул. Бульварна, 3, тел.8-
04740-2-32-06).

2 - $ 7 500

184. Івано-Франківське обласне об'єднання громадян “Громадський 
форум Івано-Франківська” (76000, м.Івано-Франківськ, вул. 
Прикарпатська, 20, тел.034 223 22 69).

1 - $ 8 200

185. Інноваційний медіа центр “Інформаційна спільнота” (04070, м.Київ, 
вул. Костянтинівська, 63/12, к. 59, тел.(067)66 555 18).

1 1 $ 13 000

186. Інститут громадянського суспільства (01103, м.Київ, б. Дружби 
народів, 22, к. 21, тел.529-73-94, 529-07-32).

2 1 $ 17 526

187. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (01034, 
м.Київ, вул. Рейтарська, 8/5-А, тел.228-6342).

2 - $ 908

188. Інститут програмних систем Національної академії наук України 
(03187, м.Київ-187, пр. Глушкова, 40, корпус, 5, тел.(044)526 55 07).

1 1 $ 5 000

189. Інформаційний видавничо-виробничий Центр “Медіа-Крим”  
(95001, АР Крим, м.Сімферополь, вул. Одеська, 10/7, пом. 49, 
тел.(0652) 54 98 42).

1 - $ 8 000

190. Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція та розвиток”  
(95006, АР Крим, м.Сімферополь, вул. Хацка, 13, к.1 , 95006, 
тел.(0652) 505 812).

3 - $ 59 120

191. Київське відділення соціологічної асоціації України (01023, м.Київ,  
вул. Леоніда Первомайського, 9а, оф. 63, тел.(044) 202-31-47).

1 - $ 870
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192. Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань 
жіноцтва (25006, м.Кіровоград, вул. К. Маркса, 24, 
тел.(0522) 22 65 79).

1 - $ 4 000

193. 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 - $ 4 000

194. Комітет з моніторингу свободи преси в Криму (95000, 
м.Сімферополь, КМСПК, а/с 142, головпоштамп,  
тел.(0652) 27-69-65).

1 - $ 7 000

195. Конгрес національних громад України (03049, м.Київ, вул. Курська, 
буд. 6, к. 39, тел.(044) 248 36 70, 34).

2 2 $ 19 680

196. Кримський республіканський благодійний фонд “Світ Криму”  
(95017, м.Сімферополь, вул. Київська, 38/34, тел.(0652) 57 17 66).

1 1 $ 12 000

197. Лікарська асоціація Миколаївського регіону (54030, м.Миколаїв, 
Адмірала Макарова, 1-а, тел.(0512) 369 107).

1 1 $ 19 950

198. ЛОО ВГО “Громадська мережа ОПОРА” (79007, Львівська обл., 
м.Львів, вул. Шопена, 4, оф.1, тел.(0322) 74 63 14).

2 1 $ 29 195

199. Луганська обласна організація “Східноукраїнський центр 
громадських ініціатив (Тотальна акція на підтримку прав людини та 
демократії)” (91005, м.Луганськ, вул. 30-й квартал, буд. 2, кв. 14, 
тел.0642 49-13-76).

1 - $ 15 000

200. Луганська обласна філія української студентської спілки 
“Студентське Братство Луганської області “СБ” (91040, м.Луганськ, 
кв 50 років Жовтня, 22/40, тел.064 259 54 16).

2 - $ 24 960

201. Луганське обласне об'єднання по захисту прав споживачів  
(91000, Луганська обл., м.Луганськ, вул. Коцюбинського, 13).

1 - $ 594

202. Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє” (91055, м.Луганськ, 
вул. Пушкіна, 3, офіс 217, тел.(0642) 52-54-32).

1 - $ 10 000

203. Луганський обласний благодійний фонд ім. Ю. Єненка (91003, 
м.Луганськ, кв-л. Шевченка, 36/28, тел.(0642)63 70 10).

1 1 $ 12 000

204. Львівська громадська організація “Центр досліджень місцевого 
самоврядування” (79000, м.Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), 
тел.032 297 19 32).

2 - $ 14 680

205. Львівська комерційна академія (79005, м.Львів, 
вул. М.Туган-Барановського, 10, тел.0322 75 65 50).

1 - $ 140

206. Львівська міська громадська організація “Ліга студентів-правників 
Львівської комерційної академії” (79011, м.Львів, вул. І.Франка, 68, 
тел.0322 72-93-07).

1 1 $ 8 229

207. Львівська міська громадська організація “Спільнота взаємодопомоги 
“Оселя” (79495, Львівська обл., смт.Винники, вул. І.Франка 69, 
тел.(0322) 96 33 03).

3 - $ 12 710

208. Львівська міська громадська організація “Центр гуманітарних 
досліджень” (79005, м.Львів, вул. Університетська, 1, кім. 208, 
тел.(0322) 240-31-80).

1 1 $ 6 188

209. Львівська міська громадська організація “Центр духовної 
і психологічної підтримки та взаємодопомоги на засадах 
християнської моралі “Дорога” (79021, м.Львів, вул. Кульпарківська, 
160, тел.(032) 292 23 95).

1 1 $ 12 000
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210. Львівська міська громадська організація “Центр Інформаційного 
Консалтингу” (79058, м.Львів, пр. Чорновола, 57/703,  
тел.(032) 242 13 76).

2 2 $ 7 610

211. Львівська обласна громадська організація “Львівський центр прав 
людини” (79000, м.Львів, вул. Ярослава Мудрого ,1/4,  
тел. 0322-452264).

1 - $ 6 000

212. Львівський обласний благодійний фонд “Медицина і право”  
(79000, м.Львів, вул. Бойківська, 10, кв. 3, тел.(0322) 382 570).

4 3 $ 32 700

213. Медичний інформаційно-аналітичний центр “Вектор” (01023, м.Київ, 
вул. Щусєва, 24, 11, тел.235 65 87).

1 1 $ 4 060

214. Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих “Час Життя” (54055, 
м.Миколаїв, вул. Потьомкінська, 138, тел.051 248 96 38).

1 - $ 11 980

215. Миколаївська міська громадська організація “Фонд розвитку міста 
Миколаєва” (54001, м.Миколаїв, а/с 54, тел.(0512) 47-38-79, 473479).

1 - $ 13 000

216. Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”  
(79000, м.Львів, а/с 316, тел.032 2751534).

2 1 $ 20 691

217. Міжнародна благодійна організація “Ромський жіночий фонд “Чіріклі” 
(03127, м.Київ, вул. Васильківська, 53, корпус 1, кв.93,  
тел.044 257 19 29).

2 2 $ 34 430

218. Міжнародна благодійна організація “Центр тестових технологій і 
моніторингу якості освіти” (01042, м.Київ, вул. Філатова, 1/22, кв. 106, 
тел.(044) 521-24-71).

6 5 $ 180 950

219. Міжнародна громадська організація “Інтерньюз–Україна” (04112, 
м.Київ, вул. Ризька, 15 (а/с 57), тел.(044) 458-4440).

1 1 $ 20 000

220. Міжнародна громадська організація “Міжнародний рух “Міжнародна 
Амністія в Україні” (01015, м.Київ, а/с 60, тел.044 469 70 27).

1 1 $ 19 950

221. Міжнародна громадська організація “Міжнародний центр 
перспективних досліджень” (04050, м.Київ, вул. Пимоненка, 13а, 
тел.(044) 484-4400, 484-4401).

1 - $ 626

222. Міжнародна громадська організація “Фундація польсько-української 
співпраці ПАУСІ” (м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 59, кв.7,  
тел.390-70-12, 390-70-13).

3 3 $ 46 540

223. Міжнародний благодійний фонд “Академія української преси” (01030, 
м.Київ, а/с 26, тел.(044) 230-6981).

7 6 $ 69 800

224. Міжнародний благодійний фонд “Відкритий інститут громадського 
здоров'я” (м.Київ, 74-Б, офіс 6, вул. Саксаганського,  
тел.(044) 568 58 07).

1 1 $ 11 000

225. Міжнародний благодійний фонд “Український жіночий фонд”  
(04119, м.Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8, тел.(+38044) 568-5389).

1 - $ 1 147

226. Міжнародний благодійний фонд “Фундація юридичних клінік України” 
(01024, м.Київ, вул. Львівська, 49).

2 2 $ 121 061

227. Міжнародний жіночий правозахисний центр “ЛаСтрада – Україна” 
(03113, м.Київ, а/с 26, тел.(044) 205 36 94, 205 36 95).

1 1 $ 10 000

228. Міжнародний комітет по захисту прав платників податків у країнах 
Центральної і Східної Європи та Центральної Азії (01001, м.Київ, 
24/11-в, вул. Михайлівська, тел.044 228 17 92).

1 1 $ 8 850
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229. Міжнародний фонд “Відродження” (04053, м.Київ, вул. Артема, 46, 
тел.(044) 486 25 96).

82 64 $ 1 191 588

230. Міжнародний фонд допомоги хворим з наслідками травм та 
захворювань (04070, м.Київ, Набережне шосе, 4, тел.425 01 11).

1 1 $ 14 840

231. Міжнародний фонд “Центр суддівських студій” (01030, м.Київ,  
вул. М. Коцюбинського, 12, тел.(044) 234-3586, 235-6777).

1 1 $ 10 054

232. Міжрегіональний медіа-центр “Альянс” (91033, м.Луганськ, 145С,  
вул. Звейніка (а/с 56), тел.(0642) 53-00-35).

1 - $ 6 000

233. Міська громадська організація “Лабораторія малого бізнесу” 
(Київська обл., м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2, м. Славутич, 07100, 
тел.(04479) 3-01-71, 2-47-80).

1 - $ 6 000

234. Міська громадська організація “Центр соціального добробуту 
“Доброчин” (14017, м.Чернігів, а/с 435, тел.(0462) 67-71-81).

1 - $ 7 500

235. Міська молодіжна громадська організація “Молодіжна Альтернатива 
“М'АРТ” (14033, м.Чернігів, а/с 79, тел.(0462) 132-999,  
(04622) 7-32-81).

1 1 $ 25 660

236. Молодіжна громадська організація “Асоціація захисту прав молоді 
Волині” (43021, м.Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, тел.(03322) 483 12, 
456 73).

2 - $ 15 000

237. Молодіжна громадська організація “Комітет підтримки студентського 
самоврядування” (79059, м.Львів, вул. Щурата, 9/16,  
тел.(097) 443 42 33).

1 - $ 7 261

238. Молодіжна громадська організація “Молодіжний гуманітарний центр” 
(04070, м.Київ, вул. Сковороди, 2, НаУКМА, Молодіжний гуманітарний 
центр (Центр міжкультурної комунікації НаУКМА),  
тел.(044) 238 25 73).

1 1 $ 6 330

239. Молодіжна громадська організація “СМАРТ” (34500, Рівненська обл., 
м.Сарни, вул. Залізнична, 18, тел.(03655) 3 47 60).

1 - $ 5 000

240. Молодіжна громадська організація “Фундація Регіональних Ініціатив” 
(88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. І.Франка, 56, кв. 18, 
тел.8-063-287-34-34).

1 - $ 8 500

241. Молодіжна громадсько-екологічна організація “Наш дім - Манява” 
(77772, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с.Манява,  
вул. Незалежності, 26, офіс 4, тел.(03471) 68-100, 68-023).

1 - $ 3 000

242. Молодіжна організація “Інформаційно-правовий центр “Наше право” 
(79014, м.Львів, вул. Воробкевича, 4/31).

1 - $ 14 389

243. Молодіжна організація “Нова генерація” (73027, м.Херсон, вул. 
Миколаївське шосе, 19-А, оф.411, тел.0522-41-03-00, 48-57-48).

1 - $ 15 000

244. Молодіжний громадський центр “Еталон” (76000, м.Івано-Франківськ, 
вул. Павлика, 10, кімн. 17-19, тел.(0342) 50 25 25).

3 - $ 13 728

245. Муніципальний центр стратегічного планування і маркетингових 
досліджень (27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. 
Ювілейна, 1, к. 120, м. Світловодськ, 27500, тел.(05236) 73- 91-7).

1 - $ 14 177

246. Надвірнянська філія “Студентського братства” (78400, м.Надвірна, 
вул. Л. Українки, 7).

1 - $ 399

247. Національна асамблея інвалідів України (01034, м.Київ,  
вул. Рейтарська, 8/5А, к. 110, тел.229-6182).

1 1 $ 14 965
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248. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (61000, 
Харківська обл., м.Харків, вул. Пушкінська, 77, тел.8 057 707-92-08).

1 - $ 8 025

249. Національний технічний університет України “Київський політехнічний 
інститут” (03056, м.Київ, пр. Перемоги, 37, тел.241 76 77).

1 - $ 545

250. Непідприємницька громадська організація “Західноукраїнський 
центр соціального партнерства” (33000, м.Рівне, вул. Пухова, 85, 
тел.0362 24 61 76).

1 - $ 3 600

251. Неприбуткова громадська організація “Асоціація сталого розвитку 
Севастополя “Аура” (99006, м.Севастополь, вул. Косарєва, 7,  
кв. 102 (а/с 17), тел.(0692) 427 147).

1 - $ 6 000

252. Об'єднання громадян “Асоціація психіатрів України” (04080, м.Київ, 
вул. Фрунзе, 103-А, тел.(044) 463 67 27).

1 1 $ 17 000

253. Обласний культурний центр “Аме Рома” (61000, м.Харків,  
вул. Проектна, 6, тел.057 254-53-86).

1 - $ 3 086

254. Община циган “Аме Рома” у Черкаській області (19700,  
Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Залізняка, 5,  
тел.5 41 48, 5 88 46).

1 - $ 5 000

255. Одеська міська громадська організація “Лицем до лиця”  
(65014, м.Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел.(048) 738-68-30).

2 - $ 23 900

256. Одеське обласне товариство ромської культури “Романі Збора” 
(65000, м.Одеса, вул. Ак. Корольова, 85/85).

1 - $ 5 000

257. Одеський суспільний інститут соціальних технологій (65023,  
м.Одеса, пл. Соборна, 10/11, тел.(048) 726 65 25).

1 - $ 11 000

258. Орган самоорганізації населення комітет мікрорайону 
“Жеваховський” в місті Одесі (65096, м.Одеса, вул. Головна, 18а, 
тел.(048) 720 36 10).

1 - $ 10 000

259. Перечинська організація Закарпатського циганського культурно-
просвітницького товариства “Романі Яг” (89200, смт.Перечин,  
вул. Цегельна, 20, тел.(245)227-14).

1 - $ 5 000

260. Підприємство “Видавництво Українського Католицького 
Університету” (79011, м.Львів, вул. Свєнтицького, 17,  
тел.0322 409-496).

1 1 $ 7 000

261. Підприємство “Телевізійна студія соціальних програм Харківського 
міського творчого об'єднання інвалідів “ІНВАПРЕС” (61075, м.Харків, 
вул. Громадянська, 16/18, тел.(057) 756 94 57).

1 - $ 9 000

262. Подільський центр прав людини (21050, м.Вінниця, а/с 8216, 
тел.(0432) 35-14-66).

1 - $ 4 240

263. Полтавське регіональне відділення Всеукраїнської громадської 
організації “Добробут” (36026, м.Полтава, 6, провул. Бистровський, 
тел.053 261 21 33).

1 1 $ 3 000

264. Полтавський обласний медіа-клуб (36013, м.Полтава,  
вул. Демократична, 34, тел.053 261 04 79).

1 1 $ 3 030

265. ПП “Інформація. Поступ. Перспективи” (79000, м.Львів,  
вул. Юрія Дрогобича, 4/2, тел.(032)258 20 23).

1 1 $ 2 400

266. Приватне виробниче підприємство “Задруга” (01030, м.Київ, 
вул. Чапаєва, 4г, оф. 11, тел.465 40 86).

2 2 $ 6 380
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267. Приватне підприємство “Видавництво “Наука” (03124, м.Київ,  
вул. М. Василенка, 13а, к. 68, тел.497 81 69).

1 1 $ 7 500

268. Приватне підприємство “Видавництво “Тезис” (21027, м.Вінниця-27, 
а/с 2890, тел.(0432) 46 48 16).

2 2 $ 7 873

269. Приватне підприємство “Телерадіокомпанія “Дар” (14000, м.Чернігів, 
Головпоштамт, а/с 1910, тел.(0462) 27 30 97).

1 - $ 12 000

270. Приватний вищий навчальний заклад “Київський Міжнародний 
Університет” (03179, м.Київ, вул. Львівська, 49, тел.424 64 88).

1 - $ 6 975

271. Регіональна благодійна організація “Центр Громадських Ініціатив” 
(78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м.Косів, Майдан 
Незалежності, 1а, м. Косів, Івано-Франківська обл., 78600, 
тел.(03478) 2-16-02, 2-24-51).

1 - $ 5 000

272. Регіональна громадська організація “Агентство регіонального 
розвитку “Донбас” (83014, м.Донецьк, вул. Лівобережна, 62а, 
тел.(062) 335 70 57, 345 74 19).

2 - $ 16 870

273. Регіональне Агентство транскордонного співробітництва “Єврорегіон 
“Нижній Дунай” (68800, Одеська обл., м.Рені, вул. Дунайська, 88, 
тел.(0484) 400 78).

3 - $ 7 832

274. Регіональний благодійний фонд “Резонанс” (79016, м.Львів,  
вул. Декарта, 2/2, тел.032 236 7069, 7969).

1 1 $ 10 000

275. Рівненське регіональне відділення Асоціації міст України (33028, 
м.Рівне, Поштова, 2, тел.(0362) 26 88 48, 24 61 76).

1 - $ 12 000

276. Світловодське міське об'днання товариства “Просвіта” (27500, 
Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. Котовського, 9,  
тел.05236 227 70).

1 - $ 5 000

277. Севастопольський Національний технічний університет (99053, 
м.Севастополь, вул. Стрілецька,, тел.(0692) 235 002).

1 - $ 7 000

278. Сіверський інститут регіональних досліджень (14000, м.Чернігів, 
Проспект миру, 43, ЦППК, тел.(0462) 676 052).

1 1 $ 14 897

279. Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа Бімбірайте 
Наталя-Дануте Антано (73000, м.Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, 
тел.(0552) 26 50 39).

1 - $ 9 780

280. Сумська міська громадська організація “Мережа Інтернет-освіти” 
(40030, м.Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10, Обласна наукова 
бібліотека, 3-й поверх, тел.(0542) 34 04 88).

2 - $ 13 990

281. Сумське міське громадсько-молодіжне об'єднання “Міський 
кризовий центр” (40030, м.Суми, вул. Кірова, 4, кв. 77,  
тел.(0542) 62 18 34).

1 - $ 554

282. Сумське міське об’єднання громадян “Громадське бюро 
“Правозахист” (40030, м.Суми, Червона площа, 6,  
тел.(054 2) 610 902).

1 - $ 5 000

283. Суспільна служба України, Полтавська філія (36020, м.Полтава,  
вул. Соборний майдан, 15, тел.0532 500 647).

1 - $ 5 000

284. Тернопільська міська громадська організація “Асоціація споживачів 
житлово-комунальних послуг” (46024, м.Тернопіль,  
вул. Б. Лепкого 16, кв. 21, тел.(0352) 52 57 10).

1 - $ 7 000
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285. Тернопільська міська громадська організація “Центр виховних 
ініціатив” (46023, м.Тернопіль, 11, вул. Федьковича,  
тел.035 225 24 02).

1 - $ 3 079

286. Тернопільська обласна громадська організація “Спілка власників 
землі” (46001, м.Тернопіль, вул. Замкова, 14, кім. 312,  
тел.(0352) 252-793).

2 - $ 27 530

287. Тернопільське регіональне відділення Асоціації міст України (46001, 
м.Тернопіль, вул. Р. Барвінських, 7, 2-й пов., тел.(0352) 253 550).

1 - $ 9 000

288. ТОВ “Видавництво “Астролябія” (79000, м.Львів, а/с 66,  
тел.(032) 298 54 93).

1 1 $ 3 220

289. ТОВ “Видавництво “Таксон” (04119, м.Київ, вул. Білоруська, 21, оф. 2, 
тел.044 483 27 46).

1 1 $ 4 000

290. ТОВ “Джерела М” (04073, м.Київ, вул. Фрунзе, 160-Щ,  
тел.(044) 467 50 24).

2 2 $ 87 472

291. ТОВ “Інформаційно-аналітична агенція “Наш час” (01034, м.Київ,  
вул. Павлівська, 17, оф. 81, тел.(044) 569 10 74).

2 2 $ 6 500

292. ТОВ “ППС-2002” (м.Вишневе, вул. Святошинська, 40-А, кв. 25). 1 1 $ 4 000

293. Товариство “Відродження Криму” (98405, АР Крим, м.Бахчисарай, 
вул. Річна, 125-А, тел.(06554) 43-4-00).

1 - $ 1 229

294. Товариство дослідників Центрально-Східної Європи (04070, м.Київ, 
вул. Волоська, 8/5, к. 116, тел.279 06 29).

1 1 $ 1 760

295. Товариство з обмеженою відповідальністю “К.І.С.” (04080, м.Київ-80, 
а/с 1, тел.(044) 462-5269).

1 1 $ 7 374

296. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво Старого 
Лева” (79044, м.Львів, вул. Конотопська, 13/10, тел.032 290 18 72).

1 1 $ 2 500

297. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавниче підприємство 
“Юніверс” (08293, Київська обл., м.Буча, вул. Тарасівська, 32, к.165, 
тел.(044) 223-9499).

4 4 $ 28 500

298. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Києво-
Могилянська академія” (04070, м.Київ, пл. Контрактова, 4,  
тел.(044) 425-6092).

2 1 $ 14 000

299. Товариство з обмеженою відповідальністю “Грані-Т” (01011, м.Київ, 
а/с 215, тел.(044) 288 87 35).

2 2 $ 3 128

300. Товариство з обмеженою відповідальністю “Медіа-Холдінг “ВСІМ” 
(29015, м.Хмельницький, 69, пр-т Миру, тел.(0382) 78 98 38).

1 - $ 7 380

301. Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія 
А.С.С.” (58029, м.Чернівці, пр. Незалежності, 111, 3 поверх, 
тел.(0372) 51 54 46).

1 - $ 12 996

302. Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія 
“Станція” (58029, м.Чернівці, пр. Незалежності, 111, 8 поверх, 
тел.(0372) 515 446).

1 - $ 14 500

303. 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 - $ 10 000

304. Товариство “Український Народний Дім в Чернівцях”  
(58000, м.Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел.(0372) 52 80 59).

1 - $ 9 800
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305. Українська асоціація видавців періодичної преси (01033, м.Київ,  
вул. Шота Руставелі, 38б, оф.16, тел.(044) 289 99 90).

1 1 $ 10 000

306. Українське регіональне відділення Міжнародної Академії 
Інформатизації (01601, м.Київ-10, а/с 110, тел.(044)599 08 23).

1 - $ 5 000

307. Український освітній центр реформ (02002, м.Київ,  
вул. Микільсько-Слобідська, 2б, оф. 285, тел.490-6988, 89).

1 1 $ 22 800

308. Український філософський фонд (01001, м.Київ, вул. 
Трьохсвятительська, 4, к. 321, тел.(044) 279 16 70).

1 1 $ 2 100

309. Фізична особа-підприємець Сурма Святослав Іванович  
(82109, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Бориславська, 8, 
тел.(03244)3 87 32).

1 1 $ 2 000

310. Фізкультурно-оздоровчий реабілітаційний клуб “Тонус” (35709, 
Рівенська обл., Здолбунівський р-н, с.Здовбиця, вул. Перша 14, 
тел.8-03652-20838).

1 - $ 6 200

311. Фонд сприяння розвитку видавничої справи та поліграфії імені 
першодрукарника Івана Федорова (65044, м.Одеса, а/с 7,  
тел.048 777 43 50).

1 1 $ 1 000

312. Фундація “Відкрите суспільство” (04071, м.Київ, вул. Костянтинівська, 
37, кв.22, тел.(044) 417-7016).

1 1 $ 19 965

313. Фундація “Громадський рух “Українці проти туберкульозу”  
(03110, м.Київ, а/с 101, тел.(044) 270 44 52).

1 1 $ 39 990

314. Фундація імені князів-благодійників Острозьких (33027, м.Рівне,  
вул. Пухова, 85, тел.(0362) 24-61-76).

2 - $ 34 500

315. Фундація соціально-правового захисту населення “Чинність закону” 
(02147, м.Київ, а/с 55, тел.538 03 83).

1 1 $ 15 000

316. Харківська міська громадська організація “Асса” (61002, м.Харків, 
вул. Мироносицька,10, тел.(057) 719 10 50).

1 - $ 3 500

317. Харківська міська громадська організація інвалідів “Креавита” 
(61009, м.Харків, вул. Волинська, 18, тел.(057) 751-78-44, 340-00-51).

1 - $ 8 000

318. Харківська міська громадська організація “Харківський інститут 
соціальних досліджень” (61000, м.Харків, вул. 23 Серпня, 39, кв. 55, 
тел.(096) 364 87 14).

1 - $ 14 401

319. Харківська правозахисна група (61002, м.Харків-2, а/с 10430, 
тел.(057) 700-67-71).

4 2 $ 60 965

320. Харківське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації 
“Комітет виборців України” (61022, м.Харків, а/с 4523,  
тел.(057)-719-99-36).

1 - $ 3 080

321. Харківський Громадський Фонд Місцевої Демократії (61003, м.Харків, 
пл. Рози Люксембург, 10, поверх 7, а/с 9342, тел.(057) 731-60-44).

2 - $ 17 990

322. Харківський обласний благодійний фонд “ІнтЕко” (61166,  
Харківська обл., м.Харків, пр-т Леніна).

1 - $ 658

323. Херсонська міська громадська організація клуб “Пробудження” 
(73000, м.Херсон, вул. Р. Люксембург, 8, Обласний наркологічний 
диспансер, тел.(050) 494 86 03).

1 - $ 10 000

324. Херсонська обласна громадська організація “Причорноморський 
центр політичних та соціальних досліджень” (м.Херсон,  
просп. 200 років Херсону 32, офіс 56, тел.0552 45 35 87).

1 - $ 8 500
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325. Херсонська обласна молодіжна громадська організація “Молодіжний 
центр регіонального розвитку” (73013, м.Херсон, а/с 10, тел.(0552) 
35 75 94).

1 - $ 9 970

326. Херсонське міське товариство циган (73003, м.Херсон, вул. Горького, 
буд. 28, тел.0552 49-32-70).

1 - $ 4 696

327. Херсонський національний технічний університет (73008, Херсонська 
обл., м.Херсон, Бериславське шосе, 24, тел.0552 326 922).

1 - $ 5 000

328. Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст” (73000, 
м.Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 3/83, тел.(05522) 7-90-42).

1 - $ 11 681

329. Херсонський обласний фонд милосердя та здоров'я (73000, 
м.Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 19-24, тел.(0552) 49-60-03).

1 1 $ 9 310

330. Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем наркоманії 
“Вікторія” (29001, м.Хмельницький, вул. Соборна, 57, к. 58,  
тел.(0382) 76-52-50, 70-33-77).

1 - $ 14 000

331. Хмельницька обласна асоціація “Поділля Перший” (29000, 
м.Хмельницький, вул. Свободи, 36, оф.601, тел.(0382) 76-34-34).

2 - $ 12 000

332. Хмельницьке обласне громадське об'єднання адвокатів “Агенція 
захисту” (29013, м.Хмельницький, вул. Подільська, 3,  
тел.(0382) 76 30 10).

1 - $ 77 822

333. Хмельницький університет управління та права (29000, 
м.Хмельницький, вул. Театральна, 8, тел.0382 71 75 76).

1 - $ 6 800

334. Центр громадських ініціатив “Світоч” (98400, АР Крим, м.Бахчисарай, 
пров. Островського, 44-А, тел.(06554) 4 74 86, 4 78 94).

1 - $ 2 744

335. Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг “Меридіан” 
(79005, м.Львів, вул. Тершаковців, 1/30, тел.0322 750 407).

1 - $ 19 336

336. Центр культури “Палац студентів ДДУ” (49000, м.Дніпропетровськ, 
пл. Шевченка, 1, тел.(056) 744- 61-55).

1 - $ 6 860

337. Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України (01034, м.Київ, 
вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел.(044) 238 68 43).

2 2 $ 26 480

338. Центр політичних та інформаційних технологій “Демократія і 
розвиток” (01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9, НПУ ім. Драгоманова,  
кім. 242, тел.234 65 57).

1 1 $ 5 955

339. Центр правових та політичних досліджень “СІМ” (79000, м.Львів, 
Головна пошта, а/с 10666).

1 1 $ 14 400

340. Центр правової допомоги населенню “Громадський захисник” 
(м.Київ, вул. Саксаганського, 44е, тел.(044) 201 66 26).

1 - $ 12 000

341. Центр сприяння вивченню геополітичних проблем та Євро-
Атлантичного співробітництва Чорноморського регіону “Номос” 
(99055, АР Крим, м.Севастополь, 159, п.3, пр-т Генерала Острякова, 
тел.(0692) 44-63-68).

1 1 $ 100 000

342. Центр українсько-польського транскордонного співробітництва 
(88000, м.Ужгород, вул. Швабська, 71, оф. 6, тел.(0312) 67 35 93).

1 - $ 9 939

343. Черкаська обласна благодійна фундація “Паритет” (18002, 
м.Черкаси, вул. Лазарева, 6, офіси 424, 329, тел.(0472) 45 42 52).

1 - $ 5 000

344. Черкаська обласна громадська організація “Ресурсний центр 
“АНГО” (18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул. Смілянська 78, 
к.310,, тел.0472 -37 00 75).

1 - $ 12 000
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Організація
Підтримано 

проектів
З них – 

всеукраїнських
Загальна 

сума

345. Черкаська обласна організація Комітету виборців України  
(18000, м.Черкаси, а/с 106, тел.(0472) 36-85-47).

1 - $ 15 000

346. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 
(18031, м.Черкаси, бул. Шевченка, 81, тел.0472 37 55 57).

1 - $ 7 000

347. Чернівецька обласна громадська організація “Комітет виборців” 
(58000, м.Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел.(0372) 55-58-06).

1 - $ 10 000

348. Чернівецька обласна громадська організація “Фонд підтримки 
незалежних засобів масової інформації” (58000, м.Чернівці,  
вул. Головна, 41, тел.(0372) 55 34 82).

1 - $ 8 290

349. Чернівецький міський центр культурно-освітніх ініціатив “Метасвіт” 
(58000, м.Чернівці, вул. Головна, 279б/35, тел.(0372) 52 5 230- 53).

1 1 $ 14 000

350. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(58012, м.Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, тел.0375 58 47 56).

1 - $ 8 100

351. Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
(Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Червоноармійська, 5 каб.53, 
тел.525271).

1 - $ 150

352. 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 - $ 15 045

353. Чернігівська обласна благодійна організація “Аратта” (14000, 
м.Чернігів, вул. Островського, 37, тел.(0462) 678 433).

1 - $ 210

354. Чернігівська обласна громадська організація “Чернігівський центр 
з прав людини” (14017, м.Чернігів, вул. Жабинського, 13, к. 42, 
тел.(0462) 67 75 75).

2 - $ 22 000

355. Чернігівська обласна організація Національної спілки журналістів 
України (14000, м.Чернігів, а/с 52, тел.(04622) 7-41-71).

1 - $ 13 376

Разом [ 355 організацій ]: 592 313 $ 6 647 946
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ 
АУДИТОРІВ  

(ЗАТ “Делойт енд Туш ЮСК”)

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ОРГАНІЗАЦІЙНА  
СТРУКТУРА МФВ

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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ОРГАНІЗАЦІЙНА  
СТРУКТУРА МФВ

НАГЛЯДОВА РАДА
ШПОРЛЮК Роман, Голова
ДЗЮБА Іван
ЗАБУЖКО Оксана
КУЙБІДА Василь
ТАРАСЮК Борис
ЧУБАРОВ Рафат
ЯКОВЕНКО Наталя

ПРАВЛІННЯ
БУРАКОВСЬКИЙ Ігор, Голова 
ЗАХАРОВ Євген 
КОЛІУШКО Ігор 
КУРКОВ Андрій 
ПЕТРОВА Наталія 
ПІДЛУСЬКА Інна 
ПРИТУЛА Володимир 
СУШКО Олександр

ПРАЦІВНИКИ 
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

БАРСЬКА Юлія асистент програми “Верховенство права”
БАСІЛІЯ Христина менеджер відділу зв‘язків з громадськістю
БЕЗВОРОТНИЙ Віталій інформаційний консультант
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БОНДАР Лариса бухгалтер
БОТВІН Олена асистент програми “Ініціативи у галузі охорони здоров’я”
ВИННИЦЬКА Марія менеджер ініціативи “Право та охорона здоров’я”
ВИШНЕВСЬКА Неля головний бухгалтер
ГОРЯЧЕВА Олександра менеджер програми “Посилення впливу громадянського суспільства”
ДЕРКАЧ Геннадій старший фінансовий менеджер ВУП
ДУЛЕБА Маркіян менеджер програми “Верховенство права”
ДЬОМА Сергій менеджер програми “Рома України”, грантовий менеджер програми 

“Відкритий фонд для ЗМІ
ІСАЄВА Ганна інформаційний консультант
ЗАЛОЗНИЙ Володимир керівник технічного відділу
ЗАМНІУС Віталій директор програми ЗМІ
ЗУБКО Діана асистент програми “Посилення впливу громадянського суспільства”
КАСЬЯНОВ Георгій радник директора з освітніх питань
КИРИЛОВА Світлана асистент програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”
КОГУТ Андрій координатор програми “Мережа партнерства”
КОНОПЛЯННІКОВ Андрій координатор з технічної підтримки користувачів
КУХАРЕНКО Тетяна менеджер програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”
КУЧЕРУК Олена координатор програми “Зменшення шкоди”
КУЧМА Ірина менеджер програми “Соціальний капітал і академічні публікації”
ЛУЦИШИНА Олена асистент освітньої програми
ЛУЦИШИНА Ольга асистент Європейської програми
МАЖАРА Олександр юрисконсульт
МІЩУК Зоряна координатор проектів Європейської програми
МИХАЙЛОВА Олена координатор програми “Відкритий фонд для ЗМІ – Україна”
МОРОЗ Ліана координатор програми “Верховенство права”
НАДТОЧІЙ Ольга інформаційний консультант
НАКОНЕЧНА Дарина координатор проектів Європейської програми
НЕЗДЕМОВСЬКИЙ Олег керівник відділу інформаційних технологій
ОРЛОВСЬКИЙ Олексій директор програми “Посилення впливу громадянського суспільства”
ПОЛЮХОВИЧ Ольга інформаційний консультант
РОМАНОВ Роман директор програми “Верховенство права”
РУДАКОВА Ольга фінансовий менеджер ВУП
САВЧУК Віра заступник головного бухгалтера
САВЧУК Марія директор програми “Ініціативи у галузі охорони здоров’я”
СИТНИК Олександр адміністратор баз даних
СОЛОНЕНКО Ірина директор Європейської програми
ЧУБАРОВА Дінара асистент програми “Соціальний капітал і академічні публікації”
ШУЛЬГА Дмитро старший менеджер Європейської програми
ЯВОРСЬКА Василина координатор програми “Верховенство права”
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Міжнародний фонд “Відродження”

Web-page: www.irf.kiev.ua

E-mail: irf@irf.kiev.ua

Поштова адреса: вул. Артема, 46, Київ, 04053

Телефон: (044) 461 97 09, (044) 461 95 00

Факс: (044) 486 76 29, (044) 486 01 66

http://www.irf.kiev.ua
mailto:irf@irf.kiev.ua
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З ІСТОРІЇ НАШОГО  
БУДИНКУ

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  “ В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я ”
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Будинок, у якому зараз міститься Центральний офіс МФВ (м. Київ, вул. Артема, 46), було збудовано 
60 років тому угорськими військовополоненими.

Це стало відомо, коли у 1999 році, під час реконструкції будинку, у перекритті другого поверху було 
знайдено сувій з написом: “У 1947-1948 роках зводили цей будинок угорські військовополонені. 
Юрка”. 
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В середині сувою містилося послання написане угорською мовою:

“Київ, 1948, 10 лютого. Цю садибу будували 20 угорських військовополонених, це їх сумлінна 
праця. Хто знайде цю записку, пригадай про труд угорських рук. На звороті – список прізвищ”.



Річний звіт Міжнародного фонду “Відродження” за 2007 рік246

Список угорських військовополонених - будівельників:

Сабо Лайош – прораб, Домбрадь Карой, Борсош Мартонь, Молдван Янош, Мано Лайош -мулярі, 
Гуняді Дьордь – тесля, Іванчич Кальман, Варгі Міхай – помічники теслі, Пал Йожеф – коминар, 
Фодор Міхай, Урбан Міхай, Ліскай Міклош, Абрам Жигмонд, Молнар Ференц, Ковач Ференц – 
підсобні працівники, Чікі Йожеф – столяр, Бакош Алберт – муляр, Прешинські Янош – підсобний 
працівник, Демі Домокош – паркетник, Кох Янош – кухар.
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