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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. Основними 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 складається 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, відкритого 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 зарубіжних організацій та 
громадян. Відкритість донорської, благодійної діяльності фонду та розуміння її значення є важливою умовою 
такого стану речей, коли кошти, надані МФВ для потреб розвитку відкритого, демократичного суспільства, 
розподіляються самим громадянами, представленими у Правлінні та Програмних радах МФВ. 

Правління Фонду є головним громадським органом МФВ і формує стратегію діяльності всієї організації. 
Пріоритети Фонду визначають Правління і Програмні ради, до складу яких входять авторитетні українські 
громадські діячі, фахівці у тих галузях, в яких МФВ здійснює свою безпосередню діяльність. 

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

Крім надання грантів іншим організаціям, інституціям та закладам, МФВ здійснює власну (операційну) 
діяльність, реалізуючи проекти у своїх цільових галузях, що також визначаються представниками 
громадськості. Програми фінансуються з бюджету МФВ згідно з пропозиціями Правління і 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 106 мільйонів доларів США.

.
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ВСТУП

У 2008 році МФВ надав близько 6 мільйонів доларів США на підтримку програмної діяльності задля 
демократичних зрушень та реформ у сфері права (правозахист, реформування судочинства 
та інституту кримінальної юстиції, доступ до інформації); зміцнення громадянського суспільства 

(посилення впливу та контролю громадян за владою всіх рівнів); у напрямку європейської інтеграції країни; 
у сфері ЗМІ; у галузі загальної та вищої освіти, включаючи інклюзивну освіту дітей з особливими потребами; 
у системі охорони здоров’я, у тому числі захисті прав паціентів та інших вразливих груп населення; в 
області інтеграції національних меншин в українське суспільство, за умов збереження та розвитку їх 
культурних особливостей; у сфері культури Фонд сприяв виданню перекладів українських творів світової 
суспільної думки, а також розвитку видавничої справи.

2008 рік був для Фонду так само складним, як й для всіх громадян України. Сприяти демократичному 
розвитку країни, намагаючись підтримувати та просувати кращі громадські ініціативи в умовах перманентної 
політичної, а, згодом, фінансово-економічної, кризи нелегко. Втім, ми вважаємо, що, не зважаючи на кризові 
умови (чи навпаки – завдяки таким), громадянське суспільство країни у 2008 р. стало більш зрілим. Цей звіт 
якраз відбиває ті, часто невидимі процеси, які відбуваються на рівні громадських організацій та в цілому 
в країні. Він містить лише основний опис суспільно значимих починань та проектів, які здійснилися або 
здійснюються за фінансового сприяння Фонду на кошти, отримані від його засновника Джорджа Сороса 
та інших спів-донорів, партнерів МФВ. 

Додамо, що в умовах світової кризи Дж.Сорос, погоджуючись з програмними стратегіями, розробленими 
Правлінням та керівництвом МФВ, знайшов можливість збільшити грантові витрати Фонду у 2009 р. на  
1 мільйон доларів США.

Здійснення благодійної донорської діяльності Фонду можливе лише завдяки роботі незалежних експертів-
членів Програмних рад МФВ, які й приймають рішення щодо фінансування Фондом громадських та інших 
ініціатив. МФВ висловлює подяку членам Програмних рад, партнерам-співдонорам, а також представникам 
різних гілок влади, міністерств і відомств, які, не зважаючи на несприятливі умови для демократичних 
перетворень, були відкриті для співпраці як з проектами, підтриманими МФВ, так і безпосередньо з Фондом 
і його експертами. 

МФВ залишається найбільшою благодійною структурою, яка сприяє розвитку сучасного громадянського 
суспільства в Україні. МФВ бачить свою місію не лише у підтримці окремих ініціатив громадян та інституцій 
країни, а й у наполегливому створенні кращих умов, у тому числі правових, для максимального широкого 
громадського активізму, самоорганізації громадян у всіх сферах та на всіх рівнях українського суспільства. 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА” (керівник – Олексій 
Орловський) має на меті сприяння розвитку різноманітних форм самоорганізації громадян, захист та 
лобіювання спільних інтересів громадських організацій перед владою, забезпечення рівноправного діалогу 
з владою як на стадії формування, так і на стадії впровадження рішень владних інституцій на всіх рівнях, 
здійснення громадськими організаціями моніторингу діяльності органів державної влади задля її прозорості 
та підзвітності громадянам. 
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Одним із важливих напрямків діяльності програми у 2008р. є підтримка розвитку системи органів 
самоорганізації населення (ОСН). ОСН – це представницькі органи, що створюються мешканцями, 
які проживають на території села, міста, селища або їх частин. Органами самоорганізації населення 
можуть бути будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах, селах, 
селищах, створені активними громадянами. Саме ОСН забезпечують їхню участь в управлінні і вирішенні  
місцевих проблем. Питання удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності ОСН 
обговорювалися IV всеукраїнською науково-практичною конференцією “Удосконалення нормативно-
правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення” (див.: www.samoorg.com.ua). Там 
само був обговорений проект нової редакції Закону України “Про органи самоорганізації населення”, 
підготовлений на заміну відповідного законопроекту, який зареєстровано у Верховній Раді України  
(р/н 2108 від 21 лютого 2008 р.). 

Однією із важливих ініціатив, яка реалізовувалась у 2008 році став проект ГО “Європейський діалог” 
“Мережа агенцій місцевого розвитку сільських громад Львівщини”. Реалізація проекту передбачала 
активну співпрацю з сільськими громадами з метою створення агенцій місцевого розвитку Львівського 
регіону. В рамках проекту були проведені тренінги для представників громад, надавалась допомога в 
розробці пакетів документів, орієнтованих на покращення рівня публічних послуг та підтримку ініціатив 
громад, підготовку 10 мікропроектів громад для участі у конкурсах, створення мережі Агенцій у 2 районах 
тощо. Для інформування про діяльність за проектом було створено спеціальну сторінку на веб-сайті:  
www.dialog.lviv.ua.

Громадянська Асамблея України. Фінансово-економічна та політична кризи загострили питання 
публічного діалогу центральної влади з громадськістю. Окремі професійні громадські асоціації вже 
примусили різні гілки влади йти на такий діалог, або, принаймні, почати думати про його необхідність. Він 
мав би розпочинатися з самого початку каденції будь-якого Кабінету Міністрів та скликання Верховної 
Ради. Відтак, МФВ вже 3 рік поспіль підтримує діяльність Громадянської Асамблеї України, яка формує 
і висловлює позиції громадськості щодо стратегічних проблем українського суспільства. На сьогодні 
учасниками ГАУ є близько 450 активних неурядових організацій. 

Пропозиція ГАУ-2007 щодо необхідності конституційної реформи як оптимального виходу з політичної 
кризи зайняла одне з чільних місць у сфері громадської думки. На другій Громадянській Асамблеї 
“Нова Конституція: позиції громадянського суспільства” (червень 2008 р.) обговорено та підтримано 
ідею створення Конституційної Асамблеї. Прийнята широко оприлюднена резолюція з вимогами до 
політиків та представників державної влади – відмовитись від використання конституційного процесу 
для досягнення політичних переваг; припинити маніпулятивні спроби внесення змін до Конституції без 
широкого громадського обговорення та запровадити інститут установчої влади (Конституційну Асамблею) 
для розробки та ухвалення нової Конституції України, делегати якої обиратимуться на прямих виборах 
та не матимуть права обиратися чи призначатися до вищих органів державної влади протягом 10 
років; запровадити систему «відкритих» (преференційних) регіональних виборчих списків; повернути 
мажоритарну систему на виборах до органів місцевого самоврядування; посилити відповідальність 
депутатів перед виборцями тощо. (Див.: http://gau.org.ua)

Прозорість доходів нафтогазового сектору України. Газове питання та закритість державного 
нафтогазового сектору залишається одним із найгостріших та вимагає набагато більшої уваги з точки зору 
його прозорості та підзвітності громадянам України. У 2008 році Фонд продовжив діяльність зі сприяння 
громадському моніторингу доходів від видобутку, транспортування, зберігання та розподілу енергоносіїв. 

Результатом стало експертне визначення найбільш проблемних питань енергетичного сектору України, 
які породжують корупцію на державному рівні. На основі виданої “Зеленої книги” “Нафтогазовий сектор 
України: прозорість функціонування та доходів” (редактор Михайло Гончар; видавництво «Анна-Т», Київ-
Севастополь, 2008 р., 308 стор.), Фонд підтримав організацію тренінгів для журналістів з питань прозорості 
нафтогазового сектору. Досвід тренінгу та матеріали дослідження використані при підготовці значної 
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кількості публікацій у ЗМІ, використовувалися у теле- та радіопрограмах. “Зелена книга” стала основою для 
започаткування співпраці програми з відповідними програмами національних фондів Інституту Відкритого 
Суспільства (ІВС) у США, Азербайджані, Грузії та Казахстані. (Див.: http://nomos.com.ua/)

Експертами програми разом з експертами цих країн розроблена стратегія, спрямована на ініціювання 
поширення Ініціативи прозорості для підприємств, які видобувають вуглеводневі ресурси (Extractive 
Industries Transparency Initiative (ЕІТІ)) на країни, територією яких ці енергетичні ресурси транспортуються. 
Цей документ було представлено на черговому самміті ЕІТІ в лютому 2009 р. у Катарі. У липні 2008 р. на 
основі співфінансування із Фондом Віктора Пінчука в рамках V Зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії 
із залученням провідних міжнародних та українських експертів та вищих представників усіх гілок влади 
України порушено та обговорено питання про впровадження принципів прозорості та підзвітності у практику 
енергетичної сфери України.(Див.: http://yes-ukraine.org/ua/).

Моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування. Прикладом ефективного моніторингу, 
профінансованого Фондом, може слугувати проект що реалізується Чернівецьким міським громадським 
молодіжним об’єднанням “Спілка активної молоді” – “Громадський моніторинг за діяльністю органів 
місцевого самоврядування – бар’єр руйнування історико-архітектурної частини Чернівців та нецільового 
використання бюджетних коштів”. За результатами першої частини проекту (проект триватиме до середини 
2009 року) виявлено численні випадки порушень договорів підряду, проектно-кошторисної документації, 
які призводять до руйнування пам’яток історії та архітектури міста. Через це, виконавці робіт змушені були 
під тиском громадськості переробляти виконані ними будівельні роботи. (Див.: http://www.pamjatky.org.ua/
DetailedNews.aspx?NewsID=6040) 

Сприяння проведенню адміністративно-територіальної реформи. Усвідомлюючи вже давно назрілу 
необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні, а також необхідність 
взаємоузгодження різних існуючих підходів до її змісту та впроваждення, Фонд «Відродження» оголосив 
тендер «Сприяння проведенню адміністративно-територіальної реформи». Як результат, підтримано 
проект громадської організації “Інститут громадянського суспільства”. Проект спрямований на залучення 
представників громадськості до створення концепції адміністративно-територіальної реформи та вироблення 
політик з її реалізації, розробка відповідних законопроектів, які забезпечуватимуть подальше впровадження 
цієї реформи у життя – все це у прямому діалозі з владою. Так, державним партнером у реалізації цієї 
ініціативи виступає Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Представники провідних 
НУО включені до складу Урядової міжвідомчої робочої групи, створеної відповідно до розпорядження 
Прем’єр-міністра України. (Див.: http://www.csi.org.ua)

Професіоналізація кадрів місцевих громад. Серед кількох інших ініціатив, підтриманих Фондом у цьому 
напрямку, відзначимо лише пілотну ініціативу “Професіоналізація кадрів для ефективного партнерства та 
місцевого розвитку Хмельницької області”, що здійснювалася Хмельницькою обласною асоціацією “Поділля 
Перший”. Проект ставив собі за мету апробацію практично-теоретичного курсу “Професіоналізація кадрів 
місцевих громад” для представників місцевих громад. Викладання курсу запроваджено на постійній основі 
на базі Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та у подальшому 
буде фінансуватися з коштів обласного бюджету. (Див.: http://www.ppngo.org/).

Електронна демократія для України. Електронне урядування (е-урядування) – це взаємодія органів 
публічної адміністрації із громадянами, громадськими організаціями та бізнесом, а також взаємодія цих 
органів між собою через комп’ютерні мережі. 

У 2008 р. у рамках підписаного Меморандуму про співпрацю МФВ з Міністерством регіонального розвитку 
та будівництва України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, Виконавчим комітетом міської ради м. 
Судак (Автономна Республіка Крим) МФВ реалізовано операційний проект “Створення та діяльність центрів 
е-урядування”, спрямований на створення та налагодження діяльності Регіонального центру розвитку е-
урядування в Автономній Республіці Крим (РЦРЕУ) (керівник – Олеся Архипська). 
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Спільно з Радою ініціативи проекту (голова Ради – Інна Малюкова), до складу якої увійшли відомі експерти, 
науковці, представники НУО, парламенту та уряду, проведено дослідження “Е-урядування в Автономній 
Республіці Крим: аналіз та рекомендації” із опитуванням державних службовців, представників НУО та 
бізнесу, розроблено навчально-методичне забезпечення курсів “Основи е-урядування” та “Комп’ютерна 
компетентність”. Технологію дистанційного навчання забезпечує Український інститут інформаційних 
технологій в освіті Національного Технічного Університету “Київський політехнічний інститут”, який наказом 
Міністерства освіти і науки України є координаційним центром впровадження технологій дистанційного 
навчання в Україні. За сприяння Посольства України в Королівстві Данія та Посла Наталії Зарудної здійснено 
робочий візит делегації України у м.Копенгаген з метою вивчення данського досвіду впровадження технологій 
е-урядування у повсякденну діяльність державних органів влади, практики регулювання цієї сфери, 
особливостей проведення адміністративно-територіальної реформи у контексті розширення використання 
інформаційних технологій, а також розробок щодо запровадження електронного голосування. 

Партнерами проекту є Академія е-урядування (Таллінн, Естонія), Інтернет-Асоціація України, Корпорація 
“Науковий парк “Київська політехніка” та всесвітньо відомі бізнес компанії, які спеціалізуються на 
технологіях е-урядування, а саме: Intel Ukraine Microelectronics Ltd., корпорація “Квазар-Мікро”. Офіційне 
відкриття РЦРЕУ відбулося у вересні 2008 р. (Див.: http://crimea.e-gov.org.ua).

Толерантна Україна: культура добросусідства. Програмою “Посилення впливу громадянського 
суспільства” підтримані ініціативи, спрямовані на підвищення рівня толерантності в суспільстві та соціальної 
інтеграції етнічних меншин. Була продовжена діяльність з імплементації в навчальний процес шкіл та дитячих 
садків Автономної Республіки Крим інтегрованого курсу «Культура добросусідства». Враховуючи існуючі 
суспільно-політичні питання спільного проживання в Автономній Республіці Крим різних етно-національних, 
релігійних та мовних груп населення, впровадження означеного курсу в навчання на рівні загальноосвітньої 
школи може бути ефективним. Надалі передбачається викладання курсу і на рівні вищих навчальних 
закладів автономії. Проект реалізується громадською організацією “Інформаційно-дослідницький центр 
“Інтеграція і розвиток” в тісній співпраці з Радою Міністерств Автономної Республіки Крим, місцевим 
державним телебаченням та Офісом Верховного Комісара ОБСЄ. Значний інтерес до вивчення цього 
досвіду виявляють фахівці з Грузії та представники інших країн (див: http://www.integration.org.ua/).

Програма підтримала проект ГО “Інформаційний прес-центр” (Сімферополь), спрямований на 
зменшення негативного впливу одного із основних чинників, які породжують нетолерантність в АРК – 
питання землекористування. Проект створив 3 спеціалізовані консультативні центри, на базі яких 
представникам раніше депортованих народів надаються безкоштовні консультації з правових питань, 
проводяться інформаційні кампанії з метою роз’яснення їхніх прав у сфері землекористування тощо.  
(Див.: http://www.ipc.crimea.ua/).

Впровадження толерантності та соціальної інтеграції етнічних меншин також є центральними для 
ПРОГРАМИ “РОМИ УКРАЇНИ” (керівник – Наталія Кияк).

Роми — одна з найбільш вразливих етнічних та культурних меншин в Україні. Згідно з офіційною статистикою 
в Україні проживають близько 50 000 ромів‚ однак фахівці вважають‚ що реальна їх кількість перевищує 
150 000. Проблеми ромської меншини все ще не привертають належної уваги офіційної політики. Має 
місце дискримінація меншини на рівні соціальних служб‚ правоохоронних органів тощо. Роми найбільш 
потерпають від безробіття‚ неписьменності‚ антисанітарних умов проживання. 

Програма спрямовує свої зусилля на вироблення і моніторинг ефективної державної політики щодо 
ромського населення України, підвищення рівня правової захищеності ромів, рівня надання медичних 
послуг ромському населенню, покращення рівня працевлаштування ромської молоді. 

У 2008 р. в рамках громадського лобіювання приєднання України до Декади Ромського Залучення 
2005-2015рр. програма налагодила зв’язок та обмін інформацією з Державним комітетом у справах 
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національностей та релігії, державним органом, який відповідає за впровадження нових програм та 
стратегій, спрямованих на покращення становища ромської меншини. За сприяння програми у червні 
2008р. Конгресом Ромів України було проведено міжнародну ромознавчу науково-практичну конференцію 
“Роми України: із минулого в майбутнє” (до Всесвітнього дня ромів та Ромської Декади Європи 2005-
2015рр.). На конференції учасники – представники урядових структур, ромських НУО, українські та 
закордонні експерти та науковці з США, Сербії, Молдови, Болгарії та Російської Федерації обговорювали 
нагальні питання розвитку державної політики щодо ромів, можливості приєднання України до Декади 
Ромського Залучення 2005-2015рр., прийняття нової “Державної програми розвитку ромського народу на 
2009-2013 роки”, яку було розроблено Конгресом. З цього питання Програма координує свою діяльність 
із представництвом Світового Банку. 

Продовжила свою діяльність мережа проектів, спрямованих на покращення доступу до медичних послуг 
для ромського населення у Закарпатській області, регіоні, де ромські поселення найбільше страждають 
від соціально небезпечних хвороб. Спільно з програмою “Ромське здоров’я” Інституту Відкритого 
Суспільства (Нью-Йорк) було підтримано ініціативу щодо оцінки ситуації та отримання достовірних та 
релевантних даних для подальшого покращення державної політики щодо охорони здоров’я ромів. Окрім 
того, проведено серію тренінгів для представників ромських НУО, як захищати права ромів на отримання 
медичної допомоги. 

За правозахисним напрямком програма підтримує найбільш активні ромські НУО, які продовжують 
працювати у цій сфері з 2004 року. Спільно з мережевою програмою Інституту Відкритого Суспільства 
“Урядування та правозахист” на Закарпатті було підтримано мережу громадських організацій ромів, які 
діють у сфері захисту прав та надання юридичних консультацій для ромів. 

У 2008 році програмою координувалася діяльність програми стипендій для ромських студентів (спільна 
ініціатива Ромського Освітнього Фонду/Roma Education Fund та підтримки німецького Фонду “Пам’ять, 
відповідальність та майбутнє” – загальну інформацію про стипендіальну програму див. на веб-сайті 
Ромського Освітнього Фонду – http://romaeducationfund.hu). Підтримку отримали 38 ромських студентів, які 
навчаються у вищих навчальних закладах Києва, Ужгорода, Одеси, Черкас, Львова, та Дніпропетровська. 
Фонд сподівається, що незабаром у місця компактного проживання ромського населення повернуться 
молоді професіонали з числа освічених ромів, які розуміють культурну й соціальну специфіку своєї громади 
та що їй необхідно для покращення життя. 

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА” (керівник – Роман Романов) підтримує ініціативи, спрямовані на 
захист прав людини та основоположних свобод, сприяє реалізації інституційних реформ у правовій системі 
держави. 

Забезпечення доступу до інформації, що становить суспільний інтерес. Реалізація права особи на 
доступ до інформації (відповідно до Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про звернення 
громадян”) є невід’ємною частиною верховенства права в суспільстві та забезпечення більшої відкритості 
у діяльності органів влади, їхніх посадових та службових осіб. У 2008 році цей напрям діяльності програми 
значно посилив свою ефективність.

Завдяки підтримці Програми судова практика України збагатилася рішеннями, якими визнані протиправними 
відмови посадовими особами органів державної влади у наданні інформації, ненадання відповідей на 
інформаційні запити та звернення громадян. У березні 2008р. уряд України на вимогу недержавних 
організацій визнав протиправною практику надання незаконних обмежувальних грифів “не для друку” та 
“опублікуванню не підлягає” актам Кабінету Міністрів України та зняв такі грифи із близько 1500 Постанов 
та Розпоряджень уряду, виданих починаючи з 1991 року (див.: www.stop-x-files-ua.org).

Підтримка стратегічних судових справ по захисту жертв порушень прав людини (стратегічні справи, 
які слугують прецедентами для вирішення аналогічних питань у судах країни). Завдяки діяльності програми 
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у 2008р. відзначається стабільне зростання кількості успішних справ. Десятки нових справ спрямовані до 
Європейського Суду з прав людини. Адвокатами, що залучені за проектами зупинено екстрадицію осіб, 
що переслідуються владою своєї країни за ненасильницьке вираження власних поглядів, до Туркменістану, 
Білорусі, Росії, Казахстану, інших країн. Збільшується регіональна мережа юристів та адвокатів, які 
можуть здійснювати ефективний судовий захист прав людини як в межах юрисдикції держави, так і за 
допомогою міжнародних механізмів (Європейський Суд з прав людини, Комітет ООН з прав людини.  
Див.: http://hrlawyers.khpg.org/, http://www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b9).

Програма «Верховенства права» є піонером з реформування системи безоплатної правової допомоги 
в Україні. Система безоплатної правової допомоги спрямована на забезпечення можливості отримати 
правову допомогу (як консультацію та інформацію, так і допомогу адвоката у кримінальних справах) 
особами, які не мають можливості її оплатити власним коштом. Фактично, в Україні ефективна система 
такої допомоги на рівні держави не налагоджена належним чином. За час реалізації проекту було 
розвинуто співпрацю експертів Фонду та Інституту Відкритого Суспільства із адвокатурою, недержавними 
організаціями, органами юстиції та внутрішніх справ. Утворені у Харкові, Білій Церкві (Київська область) та 
Хмельницькому, офіси громадського захисту уклали угоди із обласними управліннями МВС та здійснюють 
діяльність з надання правової допомоги з моменту затримання. Як наслідок, досягнуто досить вражаючих 
результатів: зменшилася кількість затримань громадян у тих райвідділах МВС, що взаємодіють із проектом, 
а також зменшилася кількість осіб, щодо яких застосовується запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою. За цим напрямом Міжнародний фонд «Відродження» тісно співпрацює із Фондом Віктора Пінчука, 
який співфінансує проект. Триває спільна робота із Міністерством юстиції України по розробці та внесенню 
на розгляд Верховної Ради країни відповідного законопроекту (див.: http://pravo.prostir.ua/).

Лобіювання міжнародних організацій з прав людини, що здійснюють контроль за дотриманням прав 
людини в Україні (Рада ООН з прав людини, Комітети ООН, Моніторинговий Комітет ПАРЄ). За підтримки 
Програми недержавні організації готують та перезентують на міжнародному рівні альтернативні до 
державних доповіді про дотримання прав людини в Україні. Положення незалежних доповідей включені до 
рекомендацій багатьох міжнародних інституцій, що об’єктивно оцінюють становище із правами людини в 
Україні. (див.: http://www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b10). 

Концепція реформування кримінальної юстиції, вироблена, в тому числі громадськими експертами (й 
працівниками програми) за підтримки Програми, схвалена Національною Комісією зі зміцнення демократії 
та утвердження верховенства права, Радою Національної безпеки та оборони України, затверджена 
Указом Президента України. Розробляються проекти законодавчих актів, спрямованих на її реалізацію 
(реформування інституту адміністративної відповідальності, кримінально-процесуальний кодекс, 
прокуратура, тощо. Див.: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=311%2F2008). 

Національна Асамблея інвалідів Україні за підтримки програми започаткувала кампанію, спрямовану 
на прискорення приєднання України до Конвенції ООН про захист прав інвалідів. Окрім того, здійснюється 
моніторинг законодавства України на відповідність положенням Конвенції ООН про права інвалідів. Як 
результат даної кампанії, Президент України своїм Указом дав доручення Міністрові соціальної політики і 
праці підписати Конвенцію від імені України. 24 вересня 2008 року Конвенція ООН про права інвалідів та 
Факультативний Протокол до неї були підписані від імені України. Програма і надалі планує співпрацювати 
з партнерами щодо ратифікації та імплементації цього важливого міжнародного документу (див.: http://naiu.
org.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=54&Itemid=130).

Інформаційна діяльність в галузі прав людини здійснюється шляхом розширення мережі 
інформаційних ресурсів в Інтернеті. Програма надавала підтримку спеціалізованим Інтернет-порталам: 
Права людини в Україні (див.: www.khpg.org), Правова допомога, (див.: pravo.prostir.org.ua), УГСПЛ  
(див.: www.helsinki.org.ua), УНІАН-права людини (див.: http://human-rights.unian.net/), Протидія ксенофобії 
(див.: www.xenodocuments.org.ua), Тюремний портал (див.: www.ukrprison.org.ua), Український право-
захисний портал (див.: www.upp.org.ua).
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“ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА” (керівники – Ірина Солоненко, Дмитро Шульга) спрямована на підвищення 
якості та ефективності державної політики європейської та євроатлантичної інтеграції України та 
формування суспільного запиту на європеїзацію України. У 2008р. Програма ініціювала, а також надавала 
фінансову, експертну та організаційну підтримку громадським ініціативам, які наближають Україну до 
інтеграції у Європейський Союз.

Співпраця уряду та громадськості у сфері європейської інтеграції. Створено Громадську експертну 
раду при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (двостороннього 
органу між Україною і ЄС, утвореного у рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною 
і ЄС) у складі 31 незалежного громадського експерта. Діяльність цієї Ради є важливою з точки зору 
закріплення співпраці уряду та громадськості у сфері європейської інтеграції. Вона також консолідує 
часто густо розрізнені експертні та громадські ініціативи у сфері європейської інтеграції. Програма надала 
організаційну й фінансову підтримку створенню Громадської ради та роботі Секретаріату Громадської 
ради. З більш детальною інформацією про Раду та результати її роботи можна ознайомитися за лінком:  
http://www.eu.prostir.ua/themes/rada.html. 

Підвищення прозорості переговорного процесу між Україною та ЄС щодо Угоди про асоціацію. 
Завдяки підтримці програмою міжнародної конференції у Києві, громадяни та групи інтересів України 
ознайомилися з досвідом та успішними практиками залучення громадськості країн Центрально-Східної 
Європи та Західних Балкан до переговорного процесу з ЄС. Проведено також круглий стіл щодо питань 
інтелектуальної власності в Угоді про асоціацію. Окрім того, за підтримки програми та за участі експертів 
Громадської експертної ради було здійснено дослідження та видано аналітичну доповідь щодо ролі 
громадянського суспільства в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (див.: http://www.eu.prostir.ua). 
Рекомендації експертів знайшли своє відображення у проекті окремих положень Угоди про асоціацію. 
Насамкінець, на порталі “Європейський простір” створено окрему сторінку, присвячену переговорному 
процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на якій міститься і поповнюється добірка цікавих 
та інформативних матеріалів: http://www.eu.prostir.ua/themes/ua-eu.html.

Громадська оцінка виконання Плану дій Україна – ЄС (проект консорціуму провідних аналітичних 
центрів: Центру Разумкова, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Центру політико-
правових реформ. (З матеріалами можна ознайомитися на веб-сторінці http://www.uceps.org у розділі 
“Міжнародні відносини”). Результати цього громадського моніторингу, альтернативного до оцінок Уряду 
України та Європейської Комісії, були враховані у двосторонньому звіті про виконання Плану дій Україна-
ЄС (березень 2008 р.) та звіті Європейської Комісії про реалізацію Європейської політики сусідства у 
2007 р. (квітень 2008 р.). Як наслідок визнання авторитету незалежної громадської оцінки, і Уряд України, 
і Європейська Комісія вирішили проводити консультації з громадськими експертами при розробці Нового 
практичного інструменту Україна – ЄС, який має замінити План дій, чинність якого завершується у 2009 
році.

Громадський моніторинг виконання Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС 
(підписана 18 червня 2007 р. і набула чинності з 1 січня 2008 р.). Моніторинг здійснювався у два етапи 
Консорціумом з семи громадських організацій (з них шість – регіональні) під керівництвом Центру миру, 
конверсії та зовнішньої політики України. Дослідження проводилося шляхом опитування респондентів–
користувачів послуг 21 консульства з 11 країн-членів ЄС на виході з консульств (чи візових центрів) за 
вибіркою. Як свідчать результати моніторингу, незважаючи на певне покращення ситуації з видачею віз 
громадянам України у «старих» Шенгенських країнах, Угода поки що не стала ефективним механізмом, 
спроможним компенсувати негативні наслідки розширення Шенгенської зони для більшості громадян 
України, що подорожують до країн ЄС. (Детальніше: http://eu.prostir.ua/news/24965.html).

Кабінет Міністрів України затвердив якісно нову Державну цільову програму інформування громадськості 
з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки (Постанова КМУ №594 від 2.07.2008р.), 
яка була розроблена на основі пропозицій Центру Разумкова, Міжнародного фонду “Відродження”, МГО 
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“Інтерньюз” та інших громадських організацій з урахуванням результатів громадської оцінки виконання 
попередніх Державних програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції на 2004 – 2007 рр. (проект Центру Разумкова), а також кращого вітчизняного та міжнародного 
досвіду. На виконання Програми створено Координаційну раду, до складу якої входять представники 
громадських організацій та затверджено Порядок проведення конкурсного відбору проектів і програм 
інформування громадськості з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями 
(Постанова КМУ №956 від 30.10.2008). Це прецедент фінансування проектів громадських організацій з 
державного та місцевих бюджетів у вигляді грантів, який з’явився завдяки зусиллям експертів Фундації 
регіональних ініціатив, Мережі розвитку європейського права, Центру Разумкова, МФ “Відродження”  
(див.: http://www.rada.gov.ua, www.kmu.gov.ua).

Центри європейської інформації. Мережа регіональних Центрів європейської інформації (ЦЄІ) 
поповнилася у 2008 році ще 4 новими ЦЄІ на базі обласних бібліотек. Сьогодні в Україні діє уже 24 ЦЄІ, 
відкритих за підтримки програми (контакти усіх ЦЄІ можна знайти на: http://eu.prostir.ua/in/39896.html). 
У липні 2008 р. проведено Форум мережі ЦЄІ, на якому була утворена ініціативна координаційна група 
мережі. Відповідно до Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської 
інтеграції на 2008-2011 рр., починаючи з 2009 року ЦЄІ на базі обласних та районних бібліотек повинні 
фінансуватися з місцевих бюджетів.

Перша Школа європейської інтеграції (проект Української асоціації європейських студій). Мета Школи 
як регулярного (щорічного) заходу – підвищення спроможності громадянського суспільства впливати на 
процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України через поглиблення теоретичних знань та 
розвиток практичних навичок. У результаті першої пілотної Школи європейської інтеграції було навчено 
40 лідерів громадських організацій з різних регіонів України для здійснення ефективної інформаційно-
просвітницької діяльності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. (Детальніше: http://eu.prostir.
ua/news/9786.html).

Інформаційно-просвітницька кампанія “Толерантність як шлях до Європи”. Восени 2008 р. 
Мережа проєвропейських організацій України провела першу загальноукраїнську інформаційно-
просвітницьку кампанію у сфері європейської інтеграції, що була присвячена популяризації толерантності 
як фундаментальної європейської цінності. Детальніша інформація – на веб-сторінці кампанії:  
http://www.tolerant.org.ua. 

Відкриті дебати про НАТО. За підтримки програми створено та поширено якісні та унікальні для України 
медіа-продукти, спрямовані на стимулювання відкритих дебатів про НАТО. Виготовлено та поширено 
телесеріал “НАТО: свій чи чужий”. Його вибрані фрагменти та російськомовну версію можна подивитися та 
завантажити за адресою http://eu.prostir.ua/archive/2.html і використовувати як зручний візуальний матеріал 
для публічних обговорень про «плюси» та «мінуси», ризики та переваги євроатлантичної інтеграції. Серіал 
двічі транслювався УТ-1, низкою регіональних телеканалів та громадськими організаціями при проведенні 
дебатних заходів. 

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” (керівник – Тетяна Кухаренко) підтримує 
розвиток співробітництва між представниками міжнародної громадськості у вирішенні соціальних та 
соціально-економічних проблем.

2008 року 500 українських фахівців та громадських активістів взяли участь у виконанні 60 
міжнародних проектів за кордоном. Це були проекти, як ознайомчо-стажувального характеру (для 
цільових аудиторій української громадськості), так інформаційно-аналітичного, де українські експерти 
представляли вітчизняні практики та досвід. 

З метою вивчення європейського досвіду впровадження реформ було підтримано навчальні візити, що 
стосувалися реформування житлово-комунального господарства та формування муніципальних тарифів 



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  11

(Польща), фіскальної децентралізації (Словаччина), місцевого економічного розвитку та впровадження 
практик соціально та екологічно відповідальної економіки (Чеська Республіка), медичного права і медичного 
страхування (Чеська Республіка).

Українські фахівці також мали змогу ознайомитися з кращими практиками у таких сферах, як: активізація 
участі місцевої громадської у процесі прийняття рішень органами місцевої влади (Чеська Республіка), 
прозорість діяльності місцевого самоврядування (Польща), гендерна чуйність у роботі місцевої влади 
(Литва), інформаційно-просвітницька діяльність з питань європейської інтеграції (Польща, Чеська 
Республіка, Румунія), молодіжне лідерство (Польща та Румунія), медіація в школах і зменшення рівня 
підліткового насилля (Польща), реабілітація, соціальна інтеграція та товариська підтримка вразливих 
верств населення (Польща), соціально-психологічна допомога сім‘ям, що мають дітей-аутистів (Польща та 
Чеська Республіка), кероване навчання дітей з особливими потребами (Польща).

Українські експерти активно запрошуються до участі у регіональних проектах з питань, що турбують 
міжнародну громадськість та вимагають об‘єднання зусиль, спільної експертизи та постійного обміну 
інформацією – це питання енергетичної безпеки, міграційні процеси в Європі, питання толерантності, 
сучасні геополітичні процеси та заморожені конфлікти, відносини між Україною і Росією та Росії з країнами-
сусідами тощо. Ці проблемні напрямки будуть у полі уваги програми й наступного року.

Водночас, близько 50 міжнародних проектів було реалізовано в Україні. З них відзначимо такі:

“Інформацією проти нелегальної міграції!”. Українським журналістам з регіонів України, де найбільш 
відчутні проблеми міграції надано допомогу чеськими та українськими експертами з питань методики 
висвітлення проблем міграції та мігрантів у ЗМІ. За результатами проекту готується збірка журналістських 
матеріалів «Українські заробітчани за кордоном: пошуки виходу із лабіринту експлуатації трудових 
нелегалів» (див.: http://migration4media.net/uk/about_ua). 

Вивчення польського досвіду реформування ЖКГ. Проаналізовано та поширено польський досвід 
співпраці місцевої влади, міських комунальних підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та управлінських фірм, реформування ЖКГ на ринкових засадах. Розроблено посібник “Розробка 
тренінгового курсу для керівників ОСББ і міських комунальних підприємств на базі польського досвіду 
реформування ЖКГ” (Львів-Краків, 2008), у якому запропоновано практичні поради щодо управління 
будинком, економічні і правові аспекти приймання будинку з комунального обслуговування під управління 
об’єднанням співвласників. Окрему інформацію розміщено на веб-сторінці Центру досліджень місцевого 
самоврядування (див.: http://www.cdms.org.ua/ua/economic_policy/management/). Також за сприяння 
програми Схід-Схід партнерами було розроблено посібник “Вивчення досвіду співпраці громадськості й 
влади Кракова у формуванні комунальних тарифів і розповсюдження його в Україні” (Львів-Краків, 2008), 
що висвітлює питання впливу громадськості на формування комунальних тарифів житлово-комунальних 
послуг, окремі матеріали якого також можна знайти на сайті: http://www.cdms.org.ua/ua/economic_policy/
tariff_policy/?articles_id=68&num=0.

“Центри підприємництва – проти безробіття”. На основі польського досвіду створено два Клуби кар’єр 
для молоді у Косівському районі Івано-Франківської області та Кіцманському районі Чернівецької області у 
співпраці з місцевими навчальними закладами з метою підготовки молоді до усвідомленого вибору свого 
трудового шляху та виробленні базових навичок поведінки на ринку праці в умовах ринкової економіки; 
підготовлено консультантів та тренерів з питань працевлаштування молоді та розвитку підприємливості; 
розроблено тренінгову програму та опубліковано посібник «Підприємництво і молодь»; проведено ряд 
семінарів для заступників директорів шкіл та соціальних педагогів з питань підприємливості на практиці 
(див.: http://mgcetalon.org.ua).

“Інтеграція соціально ізольованих груп: досвід Польщі та України”. На основі кращих польських 
і українських практик розроблено поради соціальним працівникам та громадським організаціям, які 
опікуються соціально виключеними особами – бездомними, тривало безробітними, бідними. Рекомендації 
викладено у посібнику “Як адаптувати європейський досвід вирішення бездомності в Україні” (Київ, Народна 
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допомога, 2008), який крім того, містить порівняльний аналіз проблем бездомності в Польщі та Україні, 
витяги із законодавства, глосарій. За підтримки програми Схід-Схід вийшла також публікація партнера 
проекту – Спільноти взаємодопомоги Оселя – “Всі люди мають потенціал” (Львів, Паіс, 2008), в якій 
представлено метод педагогічної роботи із соціально виключеними “допомога для самодопомоги”. Метод 
спрямовано на активізацію, розвиток та успішне функціонування особистості без очікування пасивної 
допомоги (див.: http://emaus-oselya.org/ua, http://www.nardop.org.ua/kiev).

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ” (керівник – Віталій Замніус) сприяє утвердженню свободи 
слова та інформації в Україні як однієї з ключових засад відкритого демократичного суспільства; підтримує 
становлення плюралістичного медіа середовища через розвиток незалежних і професійних медіа.

Бюро журналістських розслідувань. Переможцем тендеру на створення Бюро журналістських 
розслідувань (БЖР), ініційованого та оголошеного програмою, стала ГО “За професійну журналістику” 
(керівник – Єгор Соболєв). Місія БЖР “Свідомо” – не у “викритті” хвороб суспільства, таких, наприклад, як 
корупція, а у дослідженні суспільних процесів (на противагу фактам), у тому, щоб стимулювати читачів до 
громадянських ініціатив, що можуть принести альтернативні рішення. Так, вже побачили світ розслідування 
на теми: “Чому пиво не алкоголь?”, “Як ігорний бізнес охоплює Україну і що робить центральна влада?”, 
“Збилися з курсу. Що буде з гривнею?”, “Експеримент із невідомим. Чому в Україні не маркують продукти, 
що містять генетично-модифіковані організми?”, “Ліки від жадібності. Як врятуватися від перетворення 
лікарів на продавців ліків?”, “Кровні пута. Чому в Україні інфікують пацієнтів через перелиту кров?”. У 
фокусі розслідувань Бюро були проблеми переходу комплектації Збройних Сил України на професійну 
основу, епідемії гепатитів В і С, шкідливості тотальної газифікації України та ін. З матеріалами розслідувань 
можна ознайомитися в Інтернеті: http://www.ogo.ua/rubrics/Inves/2009-01-22/28177/, http://www.vezha.org/
news/12793.html, http://20minut.ua/news/141051, http://www.gazeta.rv.ua/?n=13771, http://www.gazeta.rv.ua/
?n=13449.

Започаткування Школи професійної журналістики “Нова Україна”. Переможцем відповідного тендеру, 
оголошеного програмою, стала ГО “Лабораторія законодавчих ініціатив” (керівник Ігор Когут). Школа 
сприятиме формуванню нової професійної еліти української журналістики, глибшому усвідомленню 
учасниками Школи не лише професійних стандартів, але й складних політичних та інших суспільних 
процесів, що відбуваються в Україні. 2009 рік – буде першим навчальним роком у Школі (докладніше про 
роботу Школи: http://www.usps.org.ua/index.php?mid=38).

Підвищення фахової готовності журналістів до висвітлення широкого кола питань, що належать до 
пріоритетів МФВ. Впродовж року програма ЗМІ підтримувала організацію тренінгів для журналістів з питань 
висвітлення проблеми протидії захворюванню на туберкульоз; триденний освітній захід, метою якого було 
навчити журналістів писати на різні теми, що стосуються громадського здоров’я; регіональні семінари для 
журналістів на тему інклюзивної освіти.

Моніторинг стану дотримання права на свободу слова. Програма постійно підтримує ініціативи 
громадських організацій, щодо моніторингу дотримання законодавства у сфері ЗМІ, а також дотримання 
норм професійної етики самими журналістами. “Інститут масової інформації” (ІМІ) здійснював щоденний 
моніторинг порушень прав журналістів у всіх регіонах держави, видавався щомісячний звіт “Барометр 
свободи слова” (див.: http://imi.org.ua/). Сімферопольська ГО “Інформаційно-дослідницький центр 
“Інтеграція та розвиток” проводила комплексний моніторинг друкованих видань Криму на предмет 
використання ними “мови ворожнечі”, проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості (див.:  
http://www.integration.org.ua/). ГО “Телекритика”, за підтримки програми, здійснювався щотижневий моніторинг 
інформаційних телепрограм та проводилися журналістські розслідування проявів замовної журналістики та 
інших порушень професійних стандартів у ЗМІ (див.: http://www.telekritika.ua/media-corp/corruption/).

Цифрове мовлення. За підтримки МФВ у м. Одесі була проведена міжнародна науково-практична 
конференція “Проблеми впровадження цифрового мовлення на загальнонаціональному, регіональному 
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та місцевому рівнях”. Восени 2008 року МФВ підтримав Другий міжнародний форум з питань цифрового 
мовлення (див.: http://www.dtvforum.org.ua/).

“ОСВІТНЯ ПРОГРАМА” (керівник – Олена Заплотинська) сприяє залученню потенціалу українського 
третього сектору та науково-освітніх установ для сталого розвитку освітньої системи, покращення якості 
освіти в Україні, надання рівного доступу молоді до освіти.

Університетська автономія – складова громадянського суспільства (керівник – Георгій Касьянов). 
Проект спрямовано на створення нової моделі взаємин між університетом, суспільством і державою, 
в межах якої університет стає інституцією, що визначає свої завдання і сама несе відповідальність за 
результат своєї діяльності перед суспільством в особі власної академічної та студентської спільноти 
і місцевої громади, дбаючи про відповідність своєї мети загальнонаціональним інтересам. Проект 
реалізується за участі представників Міністерства освіти та науки України, Секретаріату Президента України 
та консорціуму восьми університетів: Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 
Львівського національного університету ім. Івана Франка, Українського католицького університету 
(Львів), Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, Університету економіки та права 
“Крок” (Київ), Дніпропетровського національного університету, Харківського національного університету  
ім. В. Н. Каразіна, Донецького національного університету. Голова Консорціуму – Президент Національного 
Університету «Києво-Могилянська Академія», Сергій Квіт.

На початку 2008 р. Консорціум повернувся до співпраці з Міністерством освіти і науки України та урядом. У 
січні 2008р. відбулося засідання Ради ректорів консорціуму за участі Міністра освіти та науки І. Вакарчука, 
на якому було узгоджено план дій на 2008-2009 рр. та розроблено пропозиції до програми дій уряду в 
сфері освіти. Зокрема, університети взяли участь в розробці освітнього компоненту програми уряду 
Ю.Тимошенко. Представники консорціуму університетів та МФВ увійшли до робочої групи з розробки змін 
та доповнень до Закону “Про вищу освіту”, до експертної групи при профільному комітеті Верховної Ради 
України. Питання університетської автономії зазначено як один із пріоритетів діяльності МОН на 2008 рік 
(див.: «Дзеркало тижня» 2008, № 4, 2-8 лютого; http://www.rpl.org.ua, www.irf.kiev.ua).

“Громадські платформи освітньої реформи в Україні” – українсько-голландський проект, розпочатий 
наприкінці 2006 року МФВ спільно з Міжнародним центром розвитку шкільництва – APS (Нідерланди) з 
метою започаткування в Україні відкритого демократичного обговорення освітянських проблем (керівник 
проекту – Георгій Касьянов). 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 MATRA 
Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.

Впродовж 2008 року проект реалізувався за напрямом “Школа майбутнього: проблеми реформування 
системи управління освітою (від децентралізації до самоуправління)”. Діяльність в рамках проекту була 
спрямована на впровадження збалансованої моделі взаємодії всіх зацікавлених сторін, які беруть участь 
у процесі покращення роботи шкіл (місцевих органів управління у сфері освіти, вчителів, директорів шків, 
батьків), задля розповсюдження та впровадження навчальної реформи на локальному рівні з метою 
встановлення сучасних стандартів аналізу та публічної дискусії стосовно соціально значущих аспектів 
освітньої реформи. В Полтаві та Одесі було проведено тренінги (квітень 2008 р.), серії локальних сесій 
для освітян цих областей (квітень-червень 2008 р.), дві регіональні (вересень 2008) та одна національна 
(листопад 2008 р.) конференції, присвячені темі реформування школи та наближення її до “ідеальної” 
школи майбутнього. Опубліковано інформаційні бюлетені: “Український шкільний підручник: час говорити, 
час діяти”, “Школа майбутнього”, брошури та аналітичну доповідь “Навчальне книговидання в Україні. 
Системні проблеми та варіанти змін” (підготовлена у 2007 р.). Діяльність проекту завершується у  
2009 році (див.: www.upper.org.ua).
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Впровадження інклюзивної освіти в Україні. У 2008 році було логічним продовження 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»). З метою 
сприяння внесенню змін до законодавства стосовно подальшого розвитку і реалізації інклюзивної моделі 
освіти в Україні було проведено два семінари у Львові та Полтаві, під час яких було вироблено пакет 
рекомендацій стосовно Положення про інклюзивний клас/школу та Стандарту соціальних послуг для 
інклюзивних шкіл; організовано громадські слухання (Київ, Полтава) та круглий стіл в рамках міжнародної 
конференції “Національні стратегії впровадження Конвенції ООН про права інвалідів: політика, досвід, 
практика” (23-24 жовтня 2008 р.). (Див.: http://www.ussf.kiev.ua/).

Право і освіта. У 2008 році було розпочато новий напрям, в рамках якого було розроблено концепцію 
програми, проведено консультації із зацікавленими партнерами та конкурс “Імплементація принципів 
“Верховенства закону” в системі освіти України”. Результати конкурсу будуть повідомлені в березні  
2009 року. (Див.: www.irf.kiev.ua).

Управління і фінансування в освіті: можливості змін”. Було проведено дослідження системи 
фінансування шкіл міста Києва, підготовлено доповідь “Між містом і районами. Управління та фінансування 
київських шкіл”, розроблено навчальний посібник для адміністраторів шкіл “Шкільний бюджет в умовах 
неповного державного фінансування” (посібник готується до друку). Розвиток діяльності за напрямом 
продовжуватиметься у 2009 році.

ЗОВНІШНЄ ТЕСТУВАННЯ

Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти. Освітня програма Фонду виступає головним 
засновником та ініціатором підтримки впровадження зовнішнього оцінювання в Україні з 2002р. Саме у 
рамках проекту “Центр тестових технологій” (тодішній керівник – Лілія Гриневич) було розроблено та 
апробовано технологічний і методичний цикли тестування, які лягли в основу зовнішнього оцінювання; 
створено нормативну базу для його проведення. Впродовж 2005-2006рр. відбувалася тісна співпраця із 
Секретаріатом Президента для запровадження зовнішнього оцінювання та створення Українського центру 
оцінювання якості освіти.

У 2008 р. діяльність Центру була спрямована на розбудову інституту громадянського моніторингу державної 
системи зовнішнього оцінювання і моніторингу якості освіти. Громадський моніторинг задля чесного перебігу 
тестових іспитів у регіонах країни за сприяння Фонду «Відродження» був проведений Комітетом виборців 
України (див.: http://www.cvu.org.ua/?&lim_beg=105&mid=fp). Центр тестових технологій і моніторингу якості 
освіти у складі коаліції громадських організацій брав участь у кампанії громадського спостереження 
за перебігом зовнішнього оцінювання (22 квітня – 4 липня 2008 р.). Центром було розроблено анкету 
громадського спостерігача на пункті тестування. Відслідковувався також процес апеляції учнями перебігу 
тестування. 

У рамках проекту Центром було підготовлено аналітичний звіт за результатами опитування учнів 11 класів та 
вчителів загальноосвітніх шкіл стосовно визначення ступеню поінформованості щодо питань зовнішнього 
оцінювання. Вдосконалено, у тому числі за сприяння Програми, “Положення про здійснення громадського 
спостереження під час ЗНО 2008 року” на предмет залучення громадського спостереження на всіх етапах 
тестування (інформаційному, реєстрації учасників, транспортуванні тестових завдань, транспортуванні 
заповнених бланків тестових відповідей та їх перевірки, встановленні результатів ЗНО та прийому до вищих 
навчальних закладів. 

У 2008 році Центром видано короткий словник тестологічних термінів, який є першою в Україні спробою 
систематизувати найчастіше вживані у зарубіжній та вітчизняній літературі терміни, якими користуються 
під час проведення тестування (Короткий тестологічний словник-довідник / Упоряд. Л. Т. Коваленкою. – К.: 
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Грамота, 2008.) . Продовжується видання вісника ТІМО (Тестування і моніторинг в освіті: http://www.timo.
com.ua/journal).

Завдяки ініціативі та фінансовій підтримці Фонду у грудні 2008 р. отримані та оприлюднені результати 
міжнародного порівняльного дослідження математичної і природничої освіти за проектом TIMSS 2007 (Trends 
in International Mathematics and Science Study). Дослідження проводилося у травні 2007 р. Центром тестових 
технологій та моніторингу якості освіти спільно з Міністерством освіти та науки та Академією педагогічних 
наук. Україна вперше взяла участь у дослідженні TIMSS (близько 9,000 учасників), що дозволило отримати 
об’єктивну інформацію про стан природничо-математичної освіти в країні та здійснити порівняльну оцінку 
природничо-математичної підготовки учнів середньої школи в країнах із різними системами освіти і виявити 
фактори, що впливають на рівень цієї підготовки. Це дасть можливість вдосконалити національну систему 
освіти, принаймні у двох її важливих галузях – математиці і природознавстві. Результати TIMSS 2007 
розміщені на веб-сторінці Бостонського коледжу: http://timssandpirls.bc.edu/TIMSS2007/release.html.

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ” (керівник – Тарас Лютий) розширює 
можливості доступу до інформації (насамперед наукової) для її ефективного використання й посилення ролі 
академічних публікацій задля розвитку українського суспільства, а також збагачення публічного простору 
України шляхом використання громадянами можливостей новітніх медіa.

Проект перекладів — спільна ініціатива МФВ, Інформаційної програми Інституту відкритого суспільства та 
фундації “Наступна сторінка” — діє в Україні з 1998-го року. Станом на травень 2009-го року за підтримки 
програми в Україні видали 510 перекладів українською книжок, ще близько 140 назв готуються до друку 
у 2009 та наступних найближчих роках. Діяльність відбувається у партнерстві з Ґете-Інститутом в Україні, 
Британською Радою в Україні, Польським Інститутом у Києві, Посольством Республіки Польща в Україні, 
Всеукраїнською благодійною організацією “Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива”. 

Сприяння відкритому доступу до наукової літератури. У 2008 році спільна Програмна рада спільно 
з мережевою програмою ІВС надали підтримку 4 проектам (Інститут програмних систем Національної 
академії наук України (Київ) www.publications.nas.gov.ua; Львівська міська громадська організація 
“Центр гуманітарних досліджень” (Львів) www.humanities.lviv.ua; Обласна громадська організація “Центр 
Стратегічних Ініціатив” (Хмельницький) www.csi.km.ua; Тернопільський державний технічний університет 
імені Івана Пулюя (Тернопіль) www.tu.edu.te.ua). Їхніми результатами є: створення і розвиток архівів 
відкритого доступу в науково-освітніх організаціях і навчальних закладах з актуальними повнотекстовими 
науковими публікаціями, навчальними матеріалами; інформування про відкритий доступ шляхом проведення 
інформаційних семінарів для зацікавлених сторін – науковців, бібліотекарів, науково-освітніх організацій 
з метою розвинути практики відкритого доступу; організація інформаційних семінарів для працівників 
ЗМІ; конкурсів для журналістів, які пишуть про відкритий доступ; конкурсів студентських досліджень; 
розширення спектру прав користувачів щодо доступу до інформації та її ефективного використання для 
особистого і суспільного розвитку. Дивіться докладніше: http://www.dspace.humanities.org.ua:80/dspace/, 
www.tstu.edu.ua, http://library.tstu.edu.ua, http://www.csi.km.ua/.

Український книжковий проект. У листопаді 2008р. завершилося 3-річне виконання Українського 
книжкового проекту. Втілення проекту стало можливим завдяки тому, що Міжнародний фонд “Відродження” 
спільно з Фондом для Центрально-Східних Європейських Книжкових Проектів, Амстердам (Fund for Central 
and East European Book Projects — Amsterdam (CEEBP)) отримав трирічний грант від програми МАТРА 
Міністерства закордонних справ Нідерландів на проект становлення професійного і потужного книжкового 
ринку у всій Україні.

Завдяки реалізації проекту 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, Закарпатській, Херсонській, Хмельницькій та 
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Чернівецькій областях і АР Крим (саме у зазначених містах відкрилися міжрайонні дистрибуційні центри). 
Вперше в Україні з’явилася база даних українських книжок ВСІКНИГИ.ORG.UA http://vsiknygy.org.ua/) з 
детальною інформацією про 153 721 книжку 2 609 видавців (серед них 69 221 доступних у продажу та 5 534 
новинок). Близько половини активних видавців і книгорозповсюджувачів України взяли участь у 41 циклі 
семінарів та консультацій в рамках проекту. Більшість учасників змогли розпочати нові проекти з продажу 
та видання книжок. Було створено інтернет-ресурси української книжкової індустрії (www.UABooks.info – 
Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів) та (www.VlasnaSprava.info – Центр розвитку бізнес-технологій). 
На завершення Українського книжкового проекту підготовлені та розповсюджені рекомендації з розвитку 
державної і регіональних політик підтримки українського книжкового ринку. 

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я” (керівник – Вікторія Тимошевська) сприяє реформуванню сфери 
охорони здоров’я і покращенню рівня здоров’я населення України шляхом забезпечення доступу до якісної 
та такої, що відповідає потребам пацієнтів, медичної допомоги.

Право та охорона здоров’я. Одним із досягнень цієї ініціативи у 2008 р. є започаткування нового руху 
в Україні, який об’єднав понад 25 пацієнтських, правозахисних та лікарських організацій, які спільно 
працюють над практичним захистом прав людини у сфері охорони здоров’я та займаються розробкою 
рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у галузі прав пацієнтів. 

Цей рух об’єднав проекти-переможці конкурсу, які впроваджуються на сьогодні у кількох регіонах України – 
Львівському, Луганському, Вінницькому, Харківському, Херсонському та в АР Крим. Станом на сьогодні, 
виявлено низку системних порушень прав пацієнтів, які стали підґрунтям для судових стратегічних справ 
з перспективою подання до Європейського суду з прав людини. В рамках проектів надається безоплатна 
правова допомога пацієнтам та їхнім родичам; регулярно проводяться освітні заходи для медичних 
працівників щодо прав людини, що сприяє налагодженню довготривалої співпраці між закладами охорони 
здоров’я, правозахисними організаціями та представниками об’єднань пацієнтів (www.healthrights.in).

У 5 містах України (Львів, Миколаїв, Полтава, Чернігів та Херсон) підтримано діяльність щодо правового 
захисту та представництва інтересів споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та людей, які живуть з ВІЛ/
СНІДом (ЛЖВ). Адвокатський супровід у судах за відповідними кримінальними справами дозволив запобігти 
ув’язненню або зменшити міру покарання затриманих представників вразливих груп населення, змінити 
на практиці стосунки між представниками вразливих груп (СІН та ЛЖВ), представниками правоохоронних 
органів та закладів охорони здоров’я. 

У червні 2008 р. було представлено звіт за результатами дослідження серед представників усіх п’ятьох 
проектів “Справедливість для всіх: значимість правової допомоги в контексті надання медичних послуг 
споживачам наркотиків в Україні”. Цей звіт наводить приклади того, як безоплатна правова допомога надає 
можливість споживачам ін’єкційних наркотиків краще захистити себе від порушень прав людини, отримати 
медичну допомогу та покращити якість свого життя (див.: www.irf.kiev.ua).

Громадське здоров’я у системі освіти України. В напрямі подальшого розвитку та включення питань 
охорони громадського здоров’я у систему навчання юристів та лікарів було проведено Всеукраїнську 
конференцію з медичного права і правового статусу пацієнта (м. Львів, 17-18 квітня, 2008 року), яка зібрала 
понад 150 учасників, серед яких і представники правозахисних організацій, об’єднань пацієнтів, асоціації 
лікарів та управлінців у галузі охорони здоров’я. Розпочато розробку проекту програми навчального 
курсу “Права людини в сфері охорони здоров’я / Медичне право” для подальшого затвердження МОЗ 
України та впровадження у вищих медичних навчальних закладах країни. У 2008р. було розроблено та 
затверджено навчальний модуль “Права людини. Робота працівників міліції з людьми, які живуть з ВІЛ/
СНІДом та наркозалежними особами”, який використовуватиметься в рамках курсів підвищення кваліфікації 
Київського національного університету внутрішніх справ України для діючого складу правоохоронних 
органів (в основному представників ВБНОН). Даний проект виконується ГО “Центр психосоціальної 
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реабілітації хімічно залежної молоді “Крок за кроком” спільно з Національним університетом “Академія 
МВС України”. Розробку навчального курсу було завершено у березні 2009 року.

Зменшення шкоди. Громадські організації людей, яких безпосередньо торкнулися проблеми вживання 
наркотиків та ВІЛ/СНІДу здійснювали адвокаційну роботу в регіонах спрямовану на підвищення рівня 
доступу СІН до відповідних медичних й соціальних послуг та попередження порушень прав людини з 
боку працівників медичної сфери й правоохоронних органів. Створена всеукраїнська організація батьків, 
чиї діти є пацієнтами програм ЗПТ в Україні “Надія”, метою роботи якої є інформування зацікавлених 
сторін щодо переваг та результатів програм ЗПТ, робота із потенційними клієнтами. Також з кінця 2008р. 
почала діяти Всеукраїнська асоціація пацієнтів ЗПТ, яка об’єднує пацієнтів з різних регіонів й метою якої 
є представлення інтересів та захист прав пацієнтів ЗТ в Україні. Проведено 3–денний тренінг «Практичні 
аспекти проведення медіа кампаній у сфері адвокації проектів зменшення шкоди» для представників з 
6 регіонів (Дніпропетровської, Донецької, Київської, Миколаївської, Полтавської та Сумської областей). 
Проведено чергову (третю) літню школу з адвокації для представників ВІЛ-сервісних НУО з метою розвитку 
їх адвокаційної спроможності. Літня школа була проведена спільно із Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІДу. 
В результаті навчання з’являється нова генерація активістів-лідерів з числа людей, яких безпосередньо 
торкнулась проблема вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу, які розпочали виконувати адокаційні проекти 
(див.: www.aidsalliance.org.ua).

У листопаді-грудні 2008 року розпочалася інформаційна кампанія щодо переваг та результатів програм 
замісної підтримувальної терапії в Україні “Зворотній квиток» (див.: www.zpt.in.ua).

Паліативна допомога – допомога невиліковним хворим як ознака дійсної людяності українського 
суспільства. За підтримки МФВ, “Всеукраїнська асоціація паліативної допомоги” та “Всеукраїнська рада 
захисту прав та безпеки пацієнтів” пролобіювали створення Координаційної Ради з питань розвитку 
паліативної допомоги в Україні (далі КР), склад та повноваження якої було затверджено відповідним Наказом 
МОЗ (див.: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1039.8148.0). Згідно з Наказом МОЗ, дана КР уповноважена 
розробити та подати на узгодження та затвердження Національну Програму з розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги на 2010-2014 рр., що дозволить не лише впровадити в Україні паліативну допомогу, 
як частину загальної системи охорони здоров’я, але й зобов’яже уряд виділити бюджет на фінансування 
паліативних потреб та послуг для населення. 

Програмою підтримано проекти, які дали поштовх аналізу проблем паліативних пацієнтів з точки зору прав 
людини, особливо ті питання, що стосуються доступу до знеболення та медичної допомоги в цілому. Було 
проведено аналіз та підготовлено звіт щодо доступності знеболюючих засобів (опіоїдних препаратів) для 
паліативних хворих в Україні, результати якого стануть підґрунтям для адвокаційної роботи та розробки 
відповідних нормативно-правових документів для затвердження Національної Програми з паліативної 
допомоги (див.: http://www.moz.gov.ua/ua/main/docs/?docID=10398).

З річним звітом МФВ за 2008 рік, переліком підтриманих ініціатив та проектів у 2009 році можна ознайомитися на  
веб-сторінці  МФВ. Там само можна знайти повну інформацію про програмні пріоритети, здійснення яких 
фінансуватиметься на конкурсних засадах Фондом у 2009 році. 

Зі звітом незалежних аудиторів, виконаним ЗАТ “Делойт енд Туш ЮСК”, можна ознайомитися також за 
адресою http://irf.kiev.ua.

Виконавчий директор МФВ  
Євген Бистрицький
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ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА
Загальна кількість проектів: 443

Загальна сума: $ 5695905

Загальна кількість організацій: 270

Витрати у регіонах України

РЕГІОН КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ СУМА

АР Крим 13 $ 200188

Вінницька обл. 7 $ 82300

Волинська обл. 3 $ 28184

Дніпропетровська обл. 8 $ 43417

Донецька обл. 18 $ 143494

Закарпатська обл. 14 $ 85754

Івано-Франківська обл. 8 $ 56208

м. Київ 169 $ 2401386

Київська обл. 13 $ 187663

Кіровоградська обл. 3 $ 25500

Луганська обл. 13 $ 146583

Львівська обл. 26 $ 308333

Миколаївська обл. 8 $ 101902

Одеська обл. 8 $ 92273

Полтавська обл. 7 $ 83756

Рівненська обл. 2 $ 10930
м. Севастополь 2 $ 40605
Сумська обл. 11 $ 96912

Тернопільська обл. 5 $ 46026

Харківська обл. 17 $ 375473

Херсонська обл. 8 $ 109795

Хмельницька обл. 5 $ 157276

Черкаська обл. 2 $ 16823

Чернівецька обл. 10 $ 92798

Чернігівська обл. 10 $ 123157

Операційні проекти 53 $ 679774

Всього 443 $ 5695905
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ПРОГРАМА 
“ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 
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ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ 
ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА”
Кількість проектів: 78 

Кількість організацій: 64

Сума: $ 1 270 357

Частка у загальній сумі проектів: 25.28%

Мета діяльності програми у 2008 році: сприяння усталеній участі громадських організацій 
та асоціацій громадян у здійсненні моніторингу діяльності органів публічної влади, захисті та 
лобіюванні спільних інтересів різних громадських груп в органах влади, участі у процесі розвитку 
та впровадженні рішень владних інституцій на всіх рівнях через надання допомоги існуючим 
активним організаціям громадянського суспільства, а також через посилення розвитку різних 
ефективних форм громадської самоорганізації.

Пріоритети програми у 2008 році: 

• Системний розвиток незалежного громадського моніторингу діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, а також посилення їхньої підзвітності 
перед населенням за результати впровадження державної та муніципальної політики.

• Забезпечення широкої участі організацій третього сектору у формуванні та здійсненні 
державної та місцевої політики.

• Стимулювання громадської активності членів територіальних громад у вирішенні ключових 
проблем, що впливають на якість життя членів громади.

• Сприяння громадському моніторингу доходів в енергетичному секторі України.
• Підтримка ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на подолання національного 

та етнічного упередження для досягнення належного рівня толерантності та соціальної 
інтеграції етнічних меншин.

• Підтримка розвитку електронного урядування.

Конкурси та тендери 2008 року:
• Конкурс “Розвиток системи громадського моніторингу діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування” спрямований на забезпечення незалежного 
громадського моніторингу діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 
та їхніх посадових осіб, а також їх підзвітності громадянам за впроваджувану політику. 
Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 94, із них підтримано 11 проектів.

• Конкурс “Розвиток системи громадського моніторингу бюджетного процесу на 
місцевому рівні” спрямований на здійснення незалежного громадського моніторингу 
діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та 
посадових осіб у процесі формування та виконання відповідного місцевого бюджету, а 
також публічного звітування за результати його виконання, для забезпечення прозорості 
бюджетного процесу на місцевому рівні. Загальна кількість заявок, які надійшли на 
конкурс – 36, із них підтримано 8 проектів.
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• Тендер “Сприяння проведенню адміністративно-територіальної реформи” спрямо-
ваний на залучення представників громадськості до процесу впровадження в Україні 
адміністративно-територіальної реформи. Загальна кількість заявок, які надійшли на 
тендер – 3, із них підтримано 1 проект.

• Конкурс “Інституційна підтримка та підтримка основної діяльності регіональних 
центрів політичних досліджень в Україні, що працюють у різних сферах” спрямований 
на підтримку незалежних аналітичних центрів, що допомагають посилювати демократичні 
процеси шляхом вироблення та аналізу альтернативних політик, надання консультацій 
уряду щодо просування їхніх рекомендацій, залучення зацікавлених сторін з урядових 
кіл у політичні дискусії та представлення отриманих результатів широкій громадськості. 
Конкурс проводився спільно із Фондом розвитку аналітичних центрів Інституту відкритого 
суспільства (Будапешт). Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 16, із них 
підтримано 2 проекти.

• Конкурс “Розвиток самоорганізації населення” спрямований на створення умов для 
ефективної участі мешканців міст, селищ та сіл у вирішенні питань місцевого значення 
через розвиток та посилення спроможності органів самоорганізації населення, а також 
підтримку ініціатив громадськості для вирішення актуальних проблем місцевого розвитку 
та підвищення якості життя членів відповідної територіальної громади. Загальна кількість 
заявок, які надійшли на конкурс – 65, із них підтримано 9 проектів.

• Конкурс “Підтримка проведення реформи системи житлово-комунального 
господарства на місцевому рівні” спрямований на сприяння громадському моніторингу 
якості та обсягів житлово-комунальних послуг, що надаються населенню на місцевому рівні, 
підтримку розвитку системи об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
з метою підвищення спроможності місцевих НУО та окремих осіб, членів територіальних 
громад, впливати на якість життя за місцем проживання. Загальна кількість заявок, які 
надійшли на конкурс – 47, із них підтримано 10 проектів.

• Тендер “Підтримка діяльності Інтернет-порталів для громадських організацій” 
спрямований на сприяння розвитку діяльності Інтернет-порталів для потреб недержавних 
організацій України. Загальна кількість заявок, які надійшли на тендер – 3, із них підтримано 
2 проекти.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2008 року:

• Чернівецьким міським громадським молодіжним об’єднанням “Спілка активної молоді” 
реалізувався проект “Громадський моніторинг за діяльністю органів місцевого 
самоврядування – бар’єр руйнування історико-архітектурної частини Чернівців та 
нецільового використання бюджетних коштів”. У рамках проекту було створено коаліцію 
громадських організацій, органів самоорганізації населення, депутатів місцевих рад та 
активних жителів міста. Діяльність коаліції спрямована на розробку та лобіювання місцевих 
нормативних актів, які надаватимуть право представникам мережі “Громадська ініціатива 
чернівчан” здійснювати системний нагляд та контроль за якістю та об’ємами виконання 
ремонтно-реставраційних робіт, відповідністю об’ємів робіт до кошторисно-проектної 
документації. За результатами першої частини проекту (реалізація проекту триватиме до 
середини 2009 року) виявленно численні випадки порушень договорів підряду, проектно-
кошторисної документації, які призводять до руйнування пам’яток історії та архітектури 
міста. І саме під тиском громадської ініціативи виконавці робіт змушені були переробляти 
виконані будівельні роботи.

• З метою сприяння проведенню в Україні адміністративно-територіальної реформи, програмою 
за результатами тендеру “Сприяння проведенню адміністративно-територіальної 
реформи” було підтримано проект ГО “Інститут громадянського суспільства”. В рамках 
проекту забезпечується проведення комплексу заходів, спрямованих на залучення 
представників громадськості до створення концепції адміністративно-територіальної 
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реформи та вироблення політик з її реалізації, розробка відповідних законопроектів, які 
забезпечуватимуть подальше впровадження цієї реформи у життя. Партнером у реалізації 
цієї ініціативи виступає Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. А 
представники провідних НУО включені до складу Урядової міжвідомчої робочої групи, створеної 
відповідно до розпорядження Прем’єр-міністра України. (Див.: http://www.csi.org.ua).

• Забезпечення системності впровадження у діяльність органів влади та місцевого 
самоврядування, організацій громадянського суспільства основ проектного менеджменту 
є головними чинником ефективного регіонального розвитку. Пілотний проект 
“Професіоналізація кадрів для ефективного партнерства та місцевого розвитку 
Хмельницької області”, який реалізовувався Хмельницькою обласною асоціацією “Поділля 
Перший”, ставив собі за мету апробацію практично-теоретичного курсу “Професіоналізація 
кадрів місцевих громад“ для представників місцевих громад. Викладання курсу запроваджено 
на постійній основі на базі Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій та у подальшому буде фінансуватися з коштів обласного 
бюджету.

• Підтримка розвитку системи органів самоорганізації населення стала одним із 
важливих напрямків діяльності програми в 2008 році. Питання удосконалення нормативно-
правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення, як найбільш 
проблемної складової їхнього розвитку, як на загальнодержавному, так і на місцевому 
рівнях, були у центрі уваги Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції 
“Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації 
населення” (www.samoorg.com.ua). Участь у конференції, яка проходила у м. Одесі, взяли 
представники Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та 
місцевого самоврядування, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, органів 
місцевого самоврядування, НУО, органів самоорганізації населення із більшості регіонів 
України. (Організатор конференції – Всеукраїнська громадська організація “Асоціація 
сприяння самоорганізації населення”.) В рамках конференції, зокрема, було обговорено 
проект нової редакції Закону України “Про органи самоорганізації населення”, підготовлений 
на заміну відповідного законопроекту, який зареєстровано у Верховній Раді України (р/н 
2108 від 21 лютого 2008 р.).

• З метою підтримки сприяння ефективній самоорганізації громадськості за місцем 
проживання, програмою було підтримано низку ініціатив щодо започаткування центрів 
організаційно-методичної підтримки існуючих та створення нових органів самоорганізації 
населення. Крім цього, було надано підтримку на створення аналогічних структур на 
місцевому рівні. Зокрема, у 2009 році такі центри розгорнуть свою діяльність у Миколаєві, 
Луганську, Хмільнику, Кременчуці. У рамках їхньої діяльності членам відповідних 
територіальних громад надаватиметься безкоштовна методична, консультативна, 
організаційна, правова, інформаційна та інші види допомоги, які необхідні для забезпечення 
супроводу діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ.

• Однією із важливих ініціатив, яка реалізовувалась у 2008 році став проект Громадської 
організації “Європейський діалог” “Мережа агенцій місцевого розвитку сільських громад 
Львівщини”. Реалізація проекту передбачала активну співпрацю з сільськими громадами 
з метою створення агенцій місцевого розвитку Львівського регіону. В рамках проекту були 
проведені тренінги для представників громад, надавалась допомога в розробці пакетів 
документів, орієнтованих на покращення рівня публічних послуг та підтримку ініціатив 
громад, підготовку 10 мікропроектів громад для участі у конкурсах, створення мережі 
Агенцій в 2 районах тощо. Для інформування про діяльність за проектом було створено 
спеціальну сторінку на веб-сайті: www.dialog.lviv.ua.

• У 2008 році Фундація імені князів-благодійників Острозьких реалізовувала інноваційний 
проект “Трансформування галузі культури на муніципальному рівні”. Проект було 
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орієнтовано на надання мікрогрантів 8 місцевим громадам Північно-західного регіону 
України шляхом їх активного залучення до спільної діяльності у вирішенні гострих місцевих 
проблем. Загалом, в межах проекту було підтримано 10 мікропроектів місцевих громад.

• Громадянська Асамблея України. Пропозиція першої Громадянської Асамблеї України у 
2007 р. щодо необхідності конституційної реформи, як оптимального виходу з політичної 
кризи, впродовж року була підтримана багатьма політичними експертами та зайняла одне з 
чільних місць у сфері громадської думки. Натомість дискусії щодо змісту та шляхів прийняття 
змін чи навіть нової редакції Конституції засвідчили неготовність політикуму до прозорого 
та демократичного проведення подібної реформи. Зважаючи на роль Конституції в житті 
суспільства, на другій Громадянській Асамблеї “Нова Конституція: позиції громадянського 
суспільства”, яка відбулася 21 червня 2008 р. і зібрала близько трьохсот представників 
громадянського суспільства було обговорено та підтримано ідею створення Конституційної 
Асамблеї. Учасники Другої Асамблеї прийняли резолюцію з вимогами до політиків та 
представників державної влади, а саме: відмовитись від використання конституційного 
процесу для досягнення політичних переваг; припинити маніпулятивні спроби внесення 
змін до Конституції без широкого громадського обговорення та впровадити інститут 
установчої влади – Конституційну Асамблею для розробки та ухвалення нової Конституції 
України, делегати якої обиратимуться на прямих виборах та не матимуть права обиратися 
чи призначатися до вищих органів державної влади протягом 10 років; запровадити систему 
“відкритих” (преференційних) регіональних виборчих списків; повернути мажоритарну 
систему на виборах до органів місцевого самоврядування; посилити відповідальність 
депутатів перед виборцями тощо. Детальніше про ініціативу можна дізнатися за адресою 
http://gau.org.ua.

• У 2008 році була продовжена розпочата 2007р. діяльність зі сприяння громадському 
моніторингу доходів від видобутку, транспортування, зберігання та розподілу 
енергоносіїв. Крім того, було продовжено діяльність із моніторингу рівня відкритості та 
прозорості фінансових операцій державних підприємств та Уряду, у тому числі доходів від 
транспортування енергоносіїв, що виробляються в Україні і транзиту територією України 
з Росії та інших країн СНД на європейські ринки. Результатом стало визначення найбільш 
проблемних питань енергетичного сектору України, які породжують корупцію на державному 
рівні. На основі виданої книги “Нафтогазовий сектор України: прозорість функціонування та 
доходів”, програмою “Посилення впливу громадянського суспільства” разом із програмою 
“Засоби масової інформації” МФВ було підтримано організацію тренінгів для журналістів з 
питань прозорості нафтогазового сектору. Матеріали дослідження також використані при 
підготовці значної кількості публікацій у ЗМІ, неодноразово презентувалися експертами 
проекту в теле- та радіопрограмах. Книга була розповсюджена серед парламентарів, 
членів Уряду, представників провідних політичних сил, експертів, журналістів тощо. (Див.: 
http://nomos.com.ua/) Вона також стала основою для започаткування співпраці програми з 
Revenue Watch Institute (RWI (NYC), відповідними програмами національних фондів Інституту 
Відкритого Суспільства (ІВС) в Азербайджані, Грузії та Казахстані. Так, програмою в рамках 
власної операційної діяльності разом із національними фондами ІВС та експертами з 
означених країн розроблено стратегічний документ, спрямований на ініціювання розширення 
Ініціативи прозорості видобувної промисловості (Extractive Industries Transparency Initiative 
(ЕІТІ)) на країни, територією яких транспортуються вуглеводневі ресурси. Цей документ 
було представлено на черговому самміті ЕІТІ в лютому 2009 року в Катарі.

• У липні 2008 року спільно із Фондом Віктора Пінчука в рамках V Зустрічі Ялтинської 
Європейської Стратегії була організована панель з питань прозорості енергетичного 
сектору України із залученням провідних міжнародних та українських експертів та вищих 
представників всіх гілок влади. У рамках цього заходу були оприлюднені та обговорені 
результати виконання проекту МФВ “Транспарентність доходів нафтогазового сектору”, а 
також відбулося обговорення з вищими посадовцями держави та міжнародними експертами 
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питання про необхідність впровадження прозорості та підзвітності в енергетичній сфері. 
(Див.: http://yes-ukraine.org/ua/.)

• Програмою були підтримані ініціативи, спрямовані на підвищення рівня толерантності 
в суспільстві та соціальної інтеграції етнічних меншин. Була продовжена діяльність з 
імплементації в навчальний процес шкіл та дитячих садків Автономної Республіки Крим 
інтегрованого курсу “Культура добросусідства”. Враховуючи досить складну громадсько-
політичну ситуацію в АР Крим, яка обумовлена протистоянням представників різних 
національних, релігійних, мовних та інших груп населення, викладання означеного курсу є 
надзвичайно важливим. У майбутньому передбачається викладання цього навчального курсу і 
на рівні вищих навчальних закладів автономії. Проект реалізується Сімферопольською міською 
громадською організацією “Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція і розвиток” у тісній 
співпраці з Радою Міністерств Автономної Республіки Крим, місцевим державним телебаченням 
та ОБСЄ. Офіс верховного комісару ОБСЄ забезпечив дофінансування цієї діяльності. Досвід 
реалізації цього унікального проекту поширювався між українськими та іноземними НУО на 
різноманітних заходах. Значний інтерес до вивчення цього досвіду виявляють представники 
НУО з Грузії. Вони запропонували розробникам курсу “Культура добросусідства” відвідати 
Тбілісі та допомогти грузинським фахівцям розробити подібний курс.

• Програма підтримала проект Громадської організації “Інформаційний прес-центр”, спрямований 
на надання інформаційної і правової допомоги репатріантам у розв’язанні земельної 
проблеми, сприяння розвитку толерантних стосунків в етнічній і конфесійній сферах, а також 
сприяння інтеграції в українське суспільство кримськотатарського народу й інших раніше 
депортованих етнічних меншин АРК. З цією метою було проведено просвітницьку кампанію, 
а саме: підготовлено інформаційно-просвітницький серіал “Земля по праву”, кожна із серій 
якого побудована на реальних історіях людей, які зіткнулися із земельними проблемами, та 
супроводжується коментарями юриста або фахівця із земельних відносин і вказує конкретний 
механізм вирішення проблеми. (Див.: http://www.ipc.crimea.ua/).

• Електронне урядування (е-урядування) – це взаємодія органів публічної адміністрації 
із громадянами, громадськими організаціями та бізнесом, а також взаємодія цих органів 
між собою через комп’ютерні мережі. У 2008 р. у рамках підписаного Меморандуму про 
співпрацю МФВ з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Радою 
Міністрів Автономної Республіки Крим, Виконавчим комітетом міської ради м. Судак 
(Автономна Республіка Крим) МФВ реалізовано операційний проект “Створення та 
діяльність центрів е-урядування”, спрямований на створення та налагодження діяльності 
Регіонального центру розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим (РЦРЕУ). 
Спільно із Радою ініціативи проекту (голова Ради – Інна Малюкова), до складу якої увійшли 
експерти, науковці, представники НУО, парламенту та уряду, проведено дослідження “Е-
урядування в Автономній Республіці Крим: аналіз та рекомендації” із опитуванням державних 
службовців, представників НУО та бізнесу, розроблено навчально-методичне забезпечення 
курсів “Основи е-урядування” та “Комп’ютерна компетентність”. Технологію дистанційного 
навчання забезпечує Український інститут інформаційних технологій в освіті Національного 
Технічного Університету “Київський політехнічний інститут”, який наказом Міністерства 
освіти і науки є координаційним центром впровадження технологій дистанційного навчання 
в Україні. За сприяння Посольства України в Королівстві Данія та Посла Наталії Зарудної 
здійснено робочий візит делегації України у м.Копенгаген з метою вивчення данського досвіду 
впровадження технологій е-урядування у повсякденну діяльність державних органів влади, 
практики регулювання цієї сфери, особливостей проведення адміністративно-територіальної 
реформи у контексті розширення використання інформаційних технологій, а також розробок 
щодо запровадження електронного голосування. Партнерами проекту є Академія е-
урядування (Таллінн, Естонія), Інтернет-Асоціація України, Корпорація “Науковий парк 
“Київська політехніка” та всесвітньо відомі бізнес компанії, які спеціалізуються на технологіях 
е-урядування, а саме: Intel Ukraine Microelectronics Ltd., корпорація “Квазар-Мікро”). Офіційне 
відкриття РЦРЕУ відбулося у вересні 2008р. (Див.: http://crimea.e-gov.org.ua).
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Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

Як і передбачалося в процесі планування діяльності програми на період 2008-2010 років, найбільші 
труднощі із реалізацією програми були зумовлені вкрай нестабільною політичною ситуацією в 
Україні. Протягом 2008 року політична нестабільність стала перманентним чинником державного 
розвитку. Саме цей фактор був визначений як найбільша загроза ефективній реалізації програми 
на період дії затвердженої стратегії.
Вибори, які відбулися наприкінці 2007 року не поклали край політичній кризі. Під час виборчої 
кампанії найбільшим ударом для розвитку громадянського суспільства в Україні став спільний для 
всіх головних політичних гравців популізм. Політики не помічали групових інтересів громадських 
організацій. Вони зверталися до кожного виборця як до окремого індивіда, обіцяючи суттєве 
підвищення пенсій, зарплат, виплат на новонароджених тощо, але всі ці обіцянки залишаються 
на рівні базових гасел кампанії.
Політичний популізм витіснив потребу розвитку громадянського суспільства на задній план. 
Значно ускладнила налагодження ефективної співпраці між організаціями громадянського 
суспільства та владними інституціями конкуренція у розподілі повноважень між Президентом та 
Прем’єр-Міністром України. Така ситуація призводить до нового етапу конфронтації між різними 
політичними силами, як на рівні політиків, так і на рівні громадян.
Аналогічні проблеми спостерігаються і на рівні органів місцевого самоврядування. Сформовані за 
партійними списками місцеві ради сьогодні не представляють мешканців окремих мікроструктур 
територіальної громади, майже повністю віддалилися від проблем конкретного виборця. Зміна 
політичного вектору на центральному рівні призвела до певного переформатування коаліцій і на 
місцевому рівні. Сформовані переважно із представників бізнесу, місцеві ради перетворилися 
в інструмент перерозподілу наявних у власності територіальних громад земельних ресурсів, 
комунальної власності тощо. Наслідком цього стало значне зростання корумпованості органів 
місцевого самоврядування. Як результат, окремі органи місцевого самоврядування намагаються 
відсторонитися від нагальних потреб членів територіальних громад, ставляться формально до 
співробітництва з громадськими інституціями.
За результатами дослідження “Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації” 
(проведеного за підтримки Програми), держава має перспективи розвитку е-урядування: 
сформовано основи нормативно-законодавчого забезпечення, а технології е-урядування вже 
використовуються в окремих відомствах, регіонах, органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування. У березні 2008 р. утворено Державний комітет з питань інформатизації, багато 
завдань якого пов’язані із е-урядуванням. Однією з причин гальмування процесу розвитку  
е-урядування є брак професійних кадрів та відсутність координуючої інституції для ефективного 
координування усіх складових (дослідницько-експертної, організаційної, технологічної, навчальної, 
консультативної і просвітницької) зі сторони Комітету.
Політична нестабільність позначається і на особливостях розвитку громадянського суспільства. 
Розпливчастість орієнтирів суспільного розвитку та відсутність політичної стабільності призводить 
до неконсолідованої позиції організацій громадянського суспільства при відстоюванні інтересів 
громадян в органах влади.
Суттєве зростання рівня інфляції, фінансова криза та зростання курсу долара по відношенню до 
національної грошової одиниці, призводять до збільшення витрат на діяльність НУО, утримання 
офісних приміщень тощо. Спостерігається відтік кваліфікованих кадрів до бізнес-структур 
та органів влади. Створюється суттєва загроза ефективній реалізації проектів громадськими 
організаціями. Громадські організації змушені братися за виконання більшої кількості проектів, 
ніж це було раніше, що також не сприяє підвищенню якості їхньої діяльності.
Крім того, зменшення фінансування громадських ініціатив за рахунок міжнародної допомоги 
об’єктивно зменшує кількість організацій, які отримують фінансування на забезпечення власної 
проектної діяльності. Опосередкованим підтвердженням цього є значне збільшення (приблизно 
у 1,5 рази) кількості проектів, які були подані на розгляд програми за останніх 2 роки. Проте, 
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через обмежені фінансові можливості та інфляцію кількість підтриманих програмою проектів 
дещо зменшується. Таким чином, існує суттєва загроза зменшення кількості дієвих громадських 
організацій, особливо по регіонах України.

Партнерство та співпраця:

25 грудня 2008р. МФВ спільно із Швейцарсько-українським проектом “Підтримка децентралізації 
в Україні” та Фондом Східна Європа, а також Міністерством регіонального розвитку та будівництва 
підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо втілення спільної ініціативи з підтримки 
адміністративно-територіальної реформи в Україні. Метою підписаного меморандуму є координація 
діяльності сторін, які його підписали, щодо впровадження інноваційних методів залучення 
громадян та зовнішніх експертів до проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні 
та надання органам державної влади рекомендацій та політичних пропозицій щодо дієвих шляхів 
розробки і втілення реформи.
За експертної підтримки програми у співпраці з Міністерством юстиції України та низкою 
громадських організацій було розроблено проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади”. Зазначений документ було затверджено Кабінетом Міністрів України 5 листопада 2008 
року постановою №976.
Спільно з Комітетом Верховної Ради України V скликання з питань державного будівництва та 
місцевого самоврядування проводилася підготовка та науково-фахова експертиза проекту нової 
редакції Закону України “Про органи самоорганізації населення”, який передбачає спрощення 
процедури створення, організації діяльності органів самоорганізації населення та підвищення їх 
ролі в системі місцевого самоврядування.
Крім цього, програмою постійно підтримувались контакти із Міністерством з питань житлово-
комунального господарства України, проводились робочі зустрічі з керівництвом Управління у 
зв’язках з громадськістю 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.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 6 $ 123825
Вінницька обл. 1 $ 5500
Дніпропетровська обл. 2 $ 25000
Івано-Франківська обл. 1 $ 7000
м. Київ 26 $ 554852
Київська обл. 1 $ 11000
Кіровоградська обл. 2 $ 20000
Луганська обл. 4 $ 48500
Львівська обл. 4 $ 45000
Миколаївська обл. 4 $ 56500
Одеська обл. 3 $ 47000
Полтавська обл. 3 $ 35000
Сумська обл. 3 $ 23600
Тернопільська обл. 1 $ 10500
Харківська обл. 2 $ 20000
Херсонська обл. 2 $ 23000
Чернівецька обл. 3 $ 41245
Чернігівська обл. 1 $ 14000
Операційні проекти 9 $ 158835
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Розвиток системи громадського  
моніторингу діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування

Кількість проектів: 13 

Кількість організацій: 13

Сума: $ 194 000

Частка у загальній сумі проектів: 3.86%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 11500

м. Київ 4 $ 70000

Луганська обл. 2 $ 22000

Миколаївська обл. 1 $ 13000

Одеська обл. 2 $ 33000

Харківська обл. 1 $ 15000

Чернівецька обл. 2 $ 29500
 
Проекти, підтримані за програмою:

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Організація: Громадська організація “Луганська обласна 
фундація “Регіон і Громада” (91005, м. Луганськ,  
вул. Годуванцева, 1, оф. 30, тел. (0642) 49 86 94)

Керівник проекту: Куріцина Тетяна 
Зміст проекту: Розробка та впровадження 

громадського моніторингу реалізації довгострокових 
програмних документів пілотних міст Луганської 
області (Алчевськ, Луганськ, Рубіжне) з метою 
сприяння реалізації Стратегічного плану міста та 
започаткування механізму впливу громадськості 
на прийняття прозорих управлінських рішень у 
системі розвитку регіонів. Створення сумісних із 
органами місцевого самоврядування, бізнесу та 
громадськими організаціями Комітетів з управління 
впровадженням Стратегічного плану міста, розробка 
процедури (положення) про громадський моніторинг 
стратегічного плану та його затвердження, 
розробка базових індикаторів моніторингу, системи 
підзвітності, кола суб’єктів для громадського 
моніторингу та здійснення такого моніторингу.

Сума: $ 15 000

Організація: Громадська організація “Центр 
громадської експертизи” (02140, м. Київ, пр. Бажана, 
10, кв. 264, тел. (093) 246-02-46)

Керівник проекту: Романюк Ольга 
Зміст проекту: Підвищення доступності, якості та 

ефективності муніципальних послуг у сфері 
соціального захисту та соціального забезпечення, 
а також бюджетних коштів, які спрямовуються на 
їх фінансування, шляхом проведення моніторингу 
роботи муніципальних закладів соціального захисту 
та аудиту соціального бюджету міста Кіровське 
(Донецька обл.). 

Сума: $ 16000
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Організація: Громадська організація “Незалежний 
центр політичних досліджень” (01030, м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 50, оф. 18, тел. (044) 234-38-61, 230-
9178, 599-4251)

Керівник проекту: Лациба Максим 
Зміст проекту: Дослідження відповідності благодійного 

та податкового законодавства України кращим 
міжнародним практикам. Проведення фокус-груп з 
представниками благодійних фондів, громадських 
організацій та бізнесу з метою визначення головних 
проблем у здійсненні благодійної діяльності, аналіз 
податкового законодавства України. Підготовка 
Концепції розвитку благодійного законодавства 
та проведення її громадського обговорення. 
Підготовка Дорожньої карти створення сприятливого 
податкового законодавства для організацій 
громадянського суспільства (ОГС). Підготовка 
законопроекту “Про внесення змін до закону України 
“Про благодійництво та благодійні організації”. 
Підготовка проектів змін законів “Про оподаткування 
прибутку підприємств”, “Про доходи фізичних осіб”, 
“Про місцеві податки та збори”, пропозицій до 
Податкового кодексу України. Лобіювання ухвалення 
розроблених законопроектів. Видання та поширення 
брошур “Яке благодійне законодавство потрібне 
Україні”, “Податкове законодавство для ОГС”. 

Сума: $ 18 000

Організація: Чернівецьке міське громадське молодіжне 
об’єднання “Спілка Активної Молоді” (58000,  
м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 52 80 59)

Керівник проекту: Бешлей Володимир 
Зміст проекту: Збереження історико-архітектурної 

частини міста Чернівців через покращення якості 
ремонтно-реставраційних робіт. Посилення 
відповідальності та підзвітності влади і підрядних 
організацій: впровадження системного громадського 
контролю та здійснення постійного моніторингу 
мережею громадської дії “Громадська альтернатива 
чернівчан”, лобіювання прийняття органами 
місцевого самоврядування нормативних актів, що 
регулювали б забудову в історико-архітектурній 
частині міста. 

Сума: $ 12500

Організація: Вознесенька міська громадська 
організація “Агентство економічного розвитку  
м. Вознесенська” (56500, Миколаївська обл.,  
м. Вознесенськ, вул. Леніна, 41, тел. (05134) 3-22-50)

Керівник проекту: Аверков Сергій
Зміст проекту: Проведення соціологічного дослідження 

рівня задоволеності громадян м. Вознесенська 
(Миколаївська обл.) якістю надання адміністративних 
послуг. Вивчення проблемних питань пов’язаних 
із наданням адміністративних послуг у сфері 
управління земельними ресурсами, містобудування 
та підприємницької діяльності. Вироблення та 
лобіювання рекомендацій щодо надання послуг у 
відповідності до стандарту ISO9001:2000. 

Сума: $ 13 000

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

Керівник проекту: Борткевич Сергій 
Зміст проекту: Cтворення механізму громадського 

контролю над процесом вдосконалення чинного зако-
нодавства щодо захисту населення від туберкульозу. 
Проведення поточного моніторингу діяльності парла-
ментських партій та депутатських фракцій Верховної 
Ради України чинного скликання щодо законодавчого 
забезпечення протидії захворюванню на туберкульоз 
в Україні. Сприяння формуванню в Україні програми 
протидії захворюванню на туберкульоз, успішній реа-
лізації державної політики, спрямованої на вирішення 
актуальних проблем боротьби з епідемією туберку-
льозу в Україні. 

Сума: $ 17 000

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: Створення та апробація ефективного 

механізму кваліфікованого громадського моніто-
рингу реалізації органами виконавчої влади базових 
нормативних актів Уряду України щодо комунікації та 
співпраці з громадянським суспільством; створення 
та практичне використання веб-ресурсу для прове-
дення консультацій з громадськістю з питань форму-
вання та реалізації державної політики з одночасним 
удосконаленням системи агрегації, обробки та цільо-
вого розповсюдження суспільно важливої інформації; 
розширення інструментарію та можливостей органі-
зацій громадянського суспільства впливати на про-
цес формування та реалізації державної політики. 

Сума: $ 15000
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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: Кучер Олександр 
Зміст проекту: Створення умов для забезпечення 

якісного виконання органами місцевого 
самоврядування м. Одеси “Програми розвитку 
органів самоорганізації населення в м. Одесі 2008-
2011 рр.” через розробку системи показників 
для поточного моніторингу виконання Програми; 
оприлюднення та обговорення звіту за результатами 
моніторингу; проведення широкої інформаційної 
кампанії у ЗМІ. 

Сума: $ 18000

Організація: Одеська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (65021, м. Одеса, а/с 209,  
тел. (0482) 26 01 29)

Керівник проекту: Бойко Анатолій 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

відкритості та підзвітності виборцям депутатів та 
політичних партій, які увійшли до сладу Одеської, 
Котовської, Роздільнянської, Білгород-Дністровської, 
Ізмаїльської, Ренійської міських та Одеської обласної 
рад; моніторинг відкритості та прозорості діяльності 
зазначених рад для громадськості та інформування 
громад цих міст про його результати; сприяння 
налагодженню зв’язків між виборцями та депутатами 
місцевих рад та їх підзвітності виборцям. 

Сума: $ 15000

Організація: Районна громадська правозахисна жіноча 
організація “Вікторія” (92700, Луганська обл.,  
м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 40/44, тел. (06461) 3-22-67)

Керівник проекту: Флят Віра 
Зміст проекту: Проведення громадського 

моніторингу діяльності депутатів та посадових осіб 
Старобільської міської ради щодо формування 
та реалізації місцевої політики у таких напрямках: 
реформування ЖКГ, розподіл земельних ресурсів 
та здійснення процедур забудови міста. Проведення 
громадських обговорень результатів моніторингу. 
Розробка та лобіювання проекту Положення “Про 
Громадську Раду при Старобільській міській раді”. 

Сума: $ 7000

Організація: Громадська огранізація “Кримська 
Республіканська Асоціація “Екологія і Мір” (95006,  
м. Сімферополь, п/с 333, тел. (0652) 69-31-43)

Керівник проекту: Артов Андрій 
Зміст проекту: Моніторинг діяльності уряду АР Крим 

і органів місцевого самоврядування Сімферополя, 
Ялти, Бахчисараю, Феодосії, Керчі з метою 
залучення громадян у процес підготовки і ухвалення 
рішень з питань утилізації твердих побутових 
відходів. 

Сума: $ 11500

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 обласної, а також 
районних державних адміністрацій Вижницького, 
Глибоцького, Новоселицького та Путильського 
районів Чернівецької області, відповідних районних 
рад, управлінь та інших виконавчих структур щодо 
ефективності використання бюджетних коштів 
спрямованих на подолання наслідків повені 2008 
року. Вивчення ефективності роботи відповідних 
структур щодо залучення громадськості до розробки 
та затвердження протиповіневих регіональних 
програм на 2009-2010 рр. 

Сума: $ 17000

Організація: Всеукраїнська профспілка працездатних 
інвалідів (02121, м. Київ, вул. Вербицького, 11, к. 191, 
тел. (044) 223-13-29)

Керівник проекту: Грабко Ганна 
Зміст проекту: Моніторинг діяльності центральних 

та місцевих органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб 
щодо формування та реалізації загальнодержавної 
та місцевої політики, спрямованої на вирішення 
проблем залучення неповносправних у всі галузі 
суспільного життя, в тому числі і до відпочинку та 
туризму, шляхом проведення оцінки доступності 
людей з обмеженими фізичними можливостями 
до об’єктів культури та туризму південно-східної 
частини АР Крим. Втілення результатів аналізу 
моніторингу в життя і поширення серед широких 
верств громадськості результатів виконання владою 
України і АР Крим взятих на себе зобов’язань щодо 
впровадження відповідних міжнародних стандартів. 

Сума: $ 19000
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Розвиток системи громадського моніторингу 
бюджетного процесу на місцевому рівні

Кількість проектів: 8 

Кількість організацій: 8

Сума: $ 100000

Частка у загальній сумі проектів: 1.99%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 14000

Дніпропетровська обл. 1 $ 12000

Київська обл. 1 $ 11000

Кіровоградська обл. 1 $ 10000

Миколаївська обл. 1 $ 14000

Полтавська обл. 1 $ 15000

Сумська обл. 1 $ 10000

Чернігівська обл. 1 $ 14000

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Всесвіт” (97400, АР Крим, м. Євпаторія, вул. 
Інтернаціональна, 133, кв. 31, тел. (06569) 42-6-42)

Керівник проекту: Леонов Едуард 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

формування та виконання місцевого бюджету 
Головним управлінням інвестиційної політики і 
зовнішньоекономічних зв’язків м. Євпаторії, а також 
виконання ним місцевих програм, спрямованих на 
вирішення актуальних проблем місцевого розвитку. 
Створення передумов для громадського контролю 
роботи органів місцевого самоврядування щодо 
формування й виконання місцевого бюджету, та його 
відповідності принципам і вимогам, передбаченим 
Бюджетним кодексом України та Законом України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Сума: $ 14000

Організація: Переяслав-Хмельницька міська молодіжна 
громадська огранізація “Незалежна асоціація 
молоді” (08401, Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Сухомлинського, 32, кім.108,  
тел. (097) 923-16-58)

Керівник проекту: Бобровнік Юрій 
Зміст проекту: Розвиток системи громадського 

моніторингу бюджетного процесу через створення 
програмного продукту “PROMOBudget”, придатного 
для користування в усіх регіонах України та 
здатного автоматично перетворювати інформацію 
стандартного щомісячного казначейського звіту 
на доступний та наглядний для некваліфікованого 
користувача звіт про виконання бюджетів районного 
та сільського рівнів. 

Сума: $ 11000

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

Керівник проекту: Дрозд Наталія 
Зміст проекту: Покращення прозорості бюджетного 

процесу та ефективності виконання міського 
бюджету в частині “Охорона здоров’я” через 
проведення незалежного громадського моніторингу 
діяльності місцевих органів виконавчої влади 
та посадових осіб та публічного звітування за 
результатами його виконання. 

Сума: $ 14000

Організація: Громадська організація “Інститут 
суспільних досліджень”. (49034, м. Дніпропетровськ, 
вул. Білостоцького, 159, тел. (056) 721-03-01)

Керівник проекту: Панченко Володимир 
Зміст проекту: Аналіз виконання бюджету 

Дніпропетровської міської ради в гуманітарній сфері 
(освітня політика, збереження національної пам’яті, 
виховна та культурно-масова робота) у 2009 році. 
Вироблення та оприлюднення рекомендацій щодо 
вдосконалення бюджетного процесу. 

Сума: $ 12000

Організація: Обласне об’єднання громадян 
“Усвідомлений вибір народу” (40030, м. Суми, 
Червона площа, 13)

Керівник проекту: Дронік Світлана
Зміст проекту: Здійснення моніторингу доходної 

частини бюджету в Роменському, Лебединському 
та Глухівському районах Сумської оласті. Розробка 
та видання методичних посібників “Методологія 
громадського моніторингу доходної частини 
місцевого бюджету” та “Доходна частина місцевих 
бюджетів – сфера впливу громадськості”. 
Розповсюдження досвіду аналітичної роботи для 
надання громадськості інструменту впливу на органи 
влади та ефективного управління фінансовими 
ресурсами територіальної громади. 

Сума: $ 10000

Організація: Миколаївський міський фонд ЛАСКА 
“Сприяння Економічним і Соціальним Реформам” 
(54038, м. Миколаїв, вул. Біла, 82, кв. 2,  
тел. (0512) 40-12-31, 55-03-60)

Керівник проекту: Руденко-Кардаш Людмила 
Зміст проекту: Впровадження системи громадського 

моніторингу діяльності органів місцевого 
самоврядування та виконавчої влади міста 
Миколаєва в процесі формування та виконаня 
місцевих бюджетів для забезпечення відкритості, 
прозорості та ефективності бюджетного процесу. 

Сума: $ 14000

Організація: Громадська організація “Територія успіху” 
(25011, м. Кіровоград, вул. Чайковського, 42, тел. 
(0522) 27-09-63)

Керівник проекту: Дуднік Інга 
Зміст проекту: Здійснення незалежного громадського 

моніторингу Програми соціальної адаптації осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі та соціальної 
підтримки громадян, які відбувають покарання у 
місцях позбавлення волі, у процесі формування, 
виконання та публічного звітування за її виконання. 

Сума: $ 10000

Організація: Громадська організація “Полтавське 
агентство розвитку територій” (36004, м. Полтава, 
вул. Головка, 18, кв. 52, тел. (0532) 52-20-59)

Керівник проекту: Штефан Вадим 
Зміст проекту: Створення та впровадження на базі 

двох пілотних міст – Миргороду та Кобеляк, системи 
громадського моніторингу бюджетних програм з 
метою покращення якості послуг, що надаються за 
рахунок місцевого бюджету. Розробка та публікація 
інформаційних буклетів “Стисло про бюджет” та 
“Моніторинг виконання пріоритетних бюджетних 
програм міста”. Проведення громадських слухань 
“Пріоритети бюджетної політики міста. Бюджетні 
програми”. Розробка та лобіювання нормативно-
правових актів “Положення про залучення 
громадськості до управління бюджетом м. Миргород” 
та “Положення про моніторинг та оцінку бюджетних 
програм м. Кобеляки”. 

Сума: $ 15000
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Розвиток самоорганізації населення

Кількість проектів: 9 

Кількість організацій: 9

Сума: $ 94000

Частка у загальній сумі проектів: 1.87%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Вінницька обл. 1 $ 5500

Кіровоградська обл. 1 $ 10000

Львівська обл. 2 $ 22000

Миколаївська обл. 1 $ 11500

Одеська обл. 1 $ 14000

Полтавська обл. 1 $ 10000

Сумська обл. 1 $ 8000

Херсонська обл. 1 $ 13000

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Миколаївська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації “Асоціація 
сприяння самоорганізації населення”  
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47 34 79, 
(0512) 55 83 29)

Керівник проекту: Золотухін Михайло 
Зміст проекту: Здійснення громадського моніторингу 

реалізації міської політики підтримки розвитку 
самоорганізації населення у м. Миколєві: аналіз та 
оцінка наслідків діючої міської політики підтримки 
органів самоорганізації населення. Проведення 
кампанії громадського лобіювання прийняття 
міською радою “Програми розвитку самоорганізації 
населення 2009-2011 рр.” з набором індикаторів 
ефективності та передбаченим механізмом 
громадського моніторингу. 

Сума: $ 11500

Організація: Херсонська міська громадська організація 
“Безпосереднє народовладдя” (73001, м. Херсон, 
вул. Пушкінська, 124, тел. (0552) 222-571)

Керівник проекту: Павловська Людмила 
Зміст проекту: Створення Центру “Школа розвитку 

громади”. Підготовка групи професіоналів – 
майбутніх викладачів Школи та навчання в ній 
широких верств населення. Школа розвитку 
громади – це колектив фахівців, які завдяки 
реалізації проекту отримають необхідні навички та 
знання для розповсюдження своїх напрацювань 
щодо самоорганізації за місцем проживання, 
створять за місцем свого проживання ОСН та будуть 
працювати у ньому в якості управителя і передавати 
свої знання та досвід іншим членам територіальної 
громади. 

Сума: $ 13000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Сумська громадська організація одиноких 
матерів та матерів-інвалідів “Вербена” (40034,  
м. Суми, пр. М. Лушпи, 10/338, тел. (0542) 32 47 37)

Керівник проекту: Поліщук Неля 
Зміст проекту: Створення Центру консультативної та 

методичної допомоги для органів самоорганізації 
населення (ОСН) в м. Суми. Надання системної 
консультативної допомоги ініціативним групам 
населення зі створення органів самоорганізації 
населення. Поведення навчальних семінарів щодо 
створення та функціонування ОСН. 

Сума: $ 8000

Організація: Хмільницька районна громадська організація 
“Право” (22000, Вінницька обл., м. Хмільник,  
вул. 1 Травня, 9, кв. 29, тел. (067) 425 84 95)

Керівник проекту: Дорох Віталій
Зміст проекту: Здійснення моніторингу ефективності 

діяльності органів самоорганізації населення (ОСН) 
та їх взаємодії з Хмільницькою міською радою. 
Проведення громадських обговорень результатів 
моніторингу та вироблення рекомендацій щодо 
покращення діяльності органів самоорганізації 
населення м. Хмільник. Розробка та проведення 
тренінгів щодо ефективної діяльності ОСН для 
представників ініціативних груп та активу органів 
самоорганізації населення. 

Сума: $ 5500

Організація: Громадська організація “ЕКО-Довкілля” 
(81700, Львівська обл., м. Жидачів,  
вул. Д. Галицького, 34, тел. (03239) 310 88)

Керівник проекту: Турченяк Євгенія
Зміст проекту: Покращення діяльності регіонального 

ресурсно-інформаційного центру, орієнтованого 
на вирішення екологічних проблем, спрямованих 
на підвищення якості життя членів територіальної 
громади м. Жидачева та регіону. 

Сума: $ 8000

Організація: Творче об’єднання “Технології 
оптимального розвитку особистості” (25005,  
м. Кіровоград, а/с 48, тел. (0522) 27-27-54)

Керівник проекту: Волошина Алла 
Зміст проекту: Створення Центру розвитку локальної 

демократії задля підтримки органів самоорганізації 
населення. Створення умов для забезпечення 
участі мешканців м. Кіровограда у вирішенні питань 
місцевого значення, актуальних проблем місцевого 
розвитку. Докладніше про роботу Центру на  
www.toro.org.ua. 

Сума: $ 10000

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: Створення умов для подальшого 

розвитку в Україні органів самоорганізації 
населення та залучення громадян до участі в 
місцевому самоврядування через удосконалення 
проекту Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про органи самоорганізації 
населення” та його фахове обговорення в рамках 
Четвертої всеукраїнської науково-практичної 
конференції “Удосконалення нормативно-правового 
забезпечення діяльності органів самоорганізації 
населення”. 

Сума: $ 14000

Організація: Громадська організація “Освітній 
ресурсний центр” (79019, м. Львів, а/с 2832,  
тел. (03229) 71 857)

Керівник проекту: Геник Ярослав
Зміст проекту: Створення сприятливого середовища 

для сталого соціально-економічного розвитку 
громад сільських районів Львівської області 
шляхом самоорганізації та соціальної активізації 
громад, покращення професійних навичок і знань 
представників органів самоорганізації громади та 
місцевих органів влади, посилення інституційної 
спроможності самоврядних організацій громади 
та поширення в загальнонаціональному масштабі 
практичного досвіду громад-учасниць проекту. 

Сума: $ 14000

Організація: Полтавська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації “Товариство 
українських офіцерів” (36004, м. Полтава,  
пр. Миру, 18, к. 196, тел. (0532) 52 45 84)

Керівник проекту: Шаманенко Олексій 
Зміст проекту: Створення і законодавче оформлення 

органів самоорганізації населення у трьох 
мікрорайонах, дев’яти вулицях, двадцяти будинках 
м. Полтави та забезпечення їх роботи. Поширення 
досвіду їх роботи з метою створення органів 
самоорганізації населення на всій території Полтави. 

Сума: $ 10000
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Підтримка проведення реформи системи 
житлово-комунального господарства на 
місцевому рівні

Кількість проектів: 10 

Кількість організацій: 10

Сума: $ 125000

Частка у загальній сумі проектів: 2.49%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Дніпропетровська обл. 1 $ 13000

Івано-Франківська обл. 1 $ 7000

м. Київ 1 $ 15000

Луганська обл. 2 $ 26500

Львівська обл. 1 $ 15000

Миколаївська обл. 1 $ 18000

Полтавська обл. 1 $ 10000

Тернопільська обл. 1 $ 10500

Херсонська обл. 1 $ 10000

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Тернопільське регіональне відділення 
Асоціації міст України (46001, м. Тернопіль,  
вул. Р. Барвінських, 7, 2-й пов., тел. (035) 225 35 50; 
(035) 252 66 27)

Керівник проекту: Гірчак Ігор 
Зміст проекту: Проведення широкої інформаційно-

просвітницької кампанії серед населення м. 
Кременця щодо інноваційних форм утримання 
та обслуговування житла (ОСББ). Розробка та 
реалізація тренінгової програми для ініціативних груп 
громадян щодо створення та підтримки діяльності 
ОСББ. Створення інформаційно-консультаційного 
центру для системи ОСББ. 

Сума: $ 10500

Організація: Громадське об’єднання “За майбутнє 
Херсона” (73000, м. Херсон, вул. 14-а Східна, 5,  
тел. (0552) 26 31 46)

Керівник проекту: Бахматова Галина
Зміст проекту: Підвищення якості комунальних послуг 

з утримання будинків та прибудинкових територій 
в м. Херсоні шляхом впровадження механізмів 
громадського контролю за їх наданням. 

Сума: $ 10000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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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: Шевченко Наталія 
Зміст проекту: Підвищення рівня якості надання 

комунальних послуг у м. Луганську шляхом сприяння 
розвитку системи ОСББ; розробка навчального 
курсу для лідерів ОСББ; проведення тренінгів для 
лідерів ОСББ; видання посібника. 

Сума: $ 10000

Організація: Громадська організація “Центр підтримки 
та розвитку реформ” (77503, Івано-Франківська обл., 
м. Долина, вул. Грушевського, 11 (2-поверх),  
тел. (03477) 2-52-30)

Керівник проекту: Гаргат Сергій 
Зміст проекту: Забезпечення якісних умов для розвитку 

самоорганізації власників житла у багатоквартирних 
будинках та сприятливого середовища для 
ефективного функціонування і управління ОСББ у  
м. Долина. 

Сума: $ 7000

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: Створення інформаційно-навчального 

центру з управління житловою нерухомістю. 
Поширення польського і прибалтійського досвіду 
реформування житлово-комунального господарства. 
Представлення практичних аспектів функціонування 
об’єднань власників житла та організації співпраці 
з управителем будинку і постачальниками 
комунальних послуг. 

Сума: $ 15000

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 Іванівна 
Зміст проекту: Реформування системи житлово-

комунального господарства на місцевому рівні 
шляхом впровадження ефективного механізму 
громадського управління житлово-комунальним 
господарством та громадського моніторингу 
якості житлово-комунальних послуг через системи 
громадських об’єднань міста (ОСН, ОСББ, ГО). 

Сума: $ 16500

Організація: Громадська організація “Фонд розвитку 
громади міста Кременчука”. (39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Квартальна, 5,  
тел. (0536) 79-91-64)

Керівник проекту: Семеняченко Ігор
Зміст проекту: Створення спеціалізованого ресурсного 

центру для розвитку системи ОСББ у м. Кременчуці. 
Надання мешканцям багатоквартирних будинків 
інформаційно-консультаційних послуг з питання 
створення та функціонування ОСББ. 

Сума: $ 10000

Організація: Центр підтримки громадських і культурних 
ініціатив “Тамариск” (49000, м. Дніпропетровськ,  
а/с 907, тел. (0562) 716-45-77, 716-45-76)

Керівник проекту: Барашкова Тетяна 
Зміст проекту: Сприяння створенню нових та 

підвищення ефективності існуючих ОСББ  
м. Дніпропетровська через надання їм консультативної, 
правової, інформаційної та організаційної допомоги 
на базі “Ресурсного центру для ОСББ”, проведення 
комунікативних заходів, поширення в регіоні 
кращого досвіду реформування системи житлово-
комунального господарства в Україні. 

Сума: $ 13000

Організація: Фонд розвитку міста Миколаєва  
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

Керівник проекту: Золотухін Михайло 
Зміст проекту: Створення на місцевому рівні 

законодавчих, методичних та кадрових умов для 
формування ефективного постачальника житлово-
комунальних послуг на основі впровадження 
системи громадського аудиту менеджменту 
підприємств житлово-комунального господарства у 
м. Миколаєві. 

Сума: $ 18000

Організація: Громадська організація “Спілка власників 
житла Києва” (04108, м. Київ, проспект Правди, 19/3, 
тел. (044) 279-62-93)

Керівник проекту: Березовчук Михайло 
Зміст проекту: Удосконалення київської міської 

нормативної бази, яка стосується діяльності 
об’єднань співвласників будинків і ЖБК. Розробка 
проектів нових нормативних документів, створення 
Дорадчого органу Київради з питань ЖКГ. Укладення 
Договору про співпрацю з Київською адміністрацією. 
Створення міжрайонних ресурсних центрів для 
розвитку ОСББ на базі районних осередків “Спілки 
власників житла Києва”. 

Сума: $ 15000
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Сприяння проведенню адміністративно-
територіальної реформи

Кількість проектів: 1 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 90000

Частка у загальній сумі проектів: 1.79%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Інститут 
громадянського суспільства” (01103, м. Київ,  
бульвар Дружби народів, 22, к. 21, тел. (044) 529-73-94,  
529-07-32)

Керівник проекту: Врублевський Олександр 
Зміст проекту: Створення умов для проведення в 

Україні реформи адміністративно-територіального 
устрою, як основи для побудови ефективної 
публічної влади, відповідальної за покращення рівня 
життя українських громадян, незалежно від їх місця 

проживання. Проведення аналітичного дослідження 
щодо сучасних проблем адміністративно-
територіального устрою України. Розробка 
методики моделювання базової адміністративно-
територіальної одиниці – громади. Здійснення 
моделювання громади на картах відібраних областей 
із залученням місцевих експертів; розробка проекту 
закону про адміністративно-територіальний устрій. 

Сума: $ 90000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Підтримка ініціатив громадянського  
суспільства, спрямованих на подолання 
національного та етнічного упередження
Кількість проектів: 6 

Кількість організацій: 6

Сума: $ 101665

Частка у загальній сумі проектів: 2.02%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 2 $ 55000

м. Київ 3 $ 34920

Чернівецька обл. 1 $ 11745
 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Центр “Соціальні 
індикатори” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5,  
тел. (044) 416-6053)

Керівник проекту: Паніотто Володимир 
Зміст проекту: Виявлення ставлення до найбільш 

чисельних етнічних груп та деяких груп населення, 
що були об’єктами прояву ксенофобії. Розробка 
методики оцінки рівня ксенофобії та стану 
міжетнічних відносин в Україні, проведення 
необхідних соціологічних досліджень. Аналіз 
результатів дослідження та представлення 
підготовленого звіту ЗМІ та громадськості. 

Сума: $ 19920

Організація: Громадська організація “Інформаційний 
прес-центр” (95005, м. Сімферополь, вул. Севасто-
польська, 8, офіс 106, тел. (0652) 25 15 48)

Керівник проекту: Самар Валентина 
Зміст проекту: Сприяння розвитку толерантних 

стосунків в етнічній та конфесійній сферах, надання 
інформаційної та правової допомоги репатріантам у 
розв’язанні земельної проблеми, сприяння інтеграції 
в українське суспільство кримськотатарського 
народу та інших, раніше депортованих етнічних 
меншин АР Крим. 

Сума: $ 20000

Організація: Благодійний фонд “Центр досліджень 
історії та культури східноєвропейського єврейства” 
(04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 5,  
тел. (044) 463 57 89)

Керівник проекту: Фінберг Леонід 
Зміст проекту: Дослідження дискримінаційної політики 

радянської влади щодо національних та релігійних 
груп та аналіз впливу такої політики і практики на 
сучасні суспільні процеси. 

Сума: $ 5000

Організація: Конгрес національних громад України 
(04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5 (поштова адреса), 
тел. (044) 248 36 70)

Керівник проекту: Ленчовська Ганна 
Зміст проекту: Виховання міжнаціональної 

толерантності української молоді, протидія 
ксенофобії, формування активної громадянської 
позиції у молоді національних громад, поширення 
знань про національне розмаїття України шляхом 
організації роботи Всеукраїнського міжнаціонального 
дитячого табору “Джерела толерантності”. 

Сума: $ 10000
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Організація: Сімферопольська міська громадська 
організація “Інформаційно-дослідницький центр 
“Інтеграція та розвиток” (95006, м. Сімферополь, вул. 
Хацка, 13, к.1, тел. (0652) 505 812)

Керівник проекту: Смірнов Олег 
Зміст проекту: Переклад на українську мову, змістовне 

доопрацювання та видання робочих зошитів для учнів 
1-4 класів з курсу “Культура добросусідства” . Прове-
дення серії семінарів для вчителів початкових класів, які 
бажають вести навчальний курс українською мовою. 
Проведення круглих столів в тих регіонах Криму, де ще 
не впроваджується курс “Культура добросусідства”. 
Поширення інформації про кримський досвід форму-
вання толерантності в освітніх установах. 

Сума: $ 35000

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

Керівник проекту: Старик Володимир 
Зміст проекту: Зниження рівня міжнаціональної 

нетерпимості та впровадження засад толерантності 
шляхом інформування громадськості Чернівецької 
області про історичний досвід толерантного 
співжиття національних спільнот Буковини. Видання 
книги “Від Сараєво до Парижа. Буковинський 
Interregnum 1914-1921”. 

Сума: $ 11745

Сприяння громадському моніторингу доходів  
в енергетичному секторі України

Кількість проектів: 3 

Кількість організацій: 3

Сума: $ 80000

Частка у загальній сумі проектів: 1.59%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Севастополь 1 $ 40000

м. Київ 2 $ 40000
 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Фундація 
“Суспільність” (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 6/29, 
оф. 45, тел. (044) 483-0372, 483-3357)

Керівник проекту: Павленко Олена 
Зміст проекту: Посилення ефективності співпраці між 

Україною та країнами Європейського Союзу в енер-
гетичній сфері, зокрема у частині ефективної полі-
тики транзиту, гармонійного розвитку законодав-
ства в енергетичній сфері, посилення прозорості, 
підзвітності та ефективності українського енергетич-
ного сектору, як необхідної умови для покращення 

рівня енергетичної безпеки України та ЄС. Виро-
блення спільних рекомендацій та моделі для покра-
щення співпраці України та Європейського Союзу в 
енергетичній сфері та окреслення шляхів посилення 
енергетичної безпеки України та ЄС. Налагодження 
постійного контакту на найвищому експертному рівні 
країн-учасниць енерготранзитного простору для 
полегшення втілення результатів саміту й подальшого 
розвитку діалогу в енергетичній сфері між країнами 
не лише на державному, але і на експертному рівні.

Сума: $ 10000
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Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5,  
корп. 4, к. 424, тел. (044) 255 65 15, (066) 734-69-52)

Керівник проекту: Павленко Ростислав 
Зміст проекту: Посилення громадського контролю 

за станом функціонування енергетичного сектору 
України, виявлення найбільш гострих проблем у 
сфері управління енергетичним сектором та пошук 
шляхів їх усунення. Створення єдиного електронного 
ресурсу, на якому розміщуватимуться матеріали 
журналістських розслідувань про проблеми з 
прийняттям рішень в енергетичному секторі. 

Сума: $ 30000

Організація: Центр сприяння вивченню геополітичних 
проблем та Євро-Атлантичного співробітництва 
Чорноморського регіону “Номос” (99007, АР Крим, 
м. Севастополь, вул. М. Музики, 24, № 2,  
тел. (0692) 45-04-51)

Керівник проекту: Гончар Михайло
Зміст проекту: Залучення громадянського суспільства 

до управління та розподілу доходів, отриманих від 
діяльності у сфері транспортування енергоресурсів 
задля національного економічного та соціального 
розвитку. Розробка універсального шаблону для 
звітування країн-транзитерів відповідно до вимог 
Ініціативи розширення прозорості видобувної 
промисловості/Expanding the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI). Аналіз відповідного 
законодавства, яке регулює доступ громадськості 
до інформації про доходи від транзиту вуглеводнів. 
Здійснення моніторингу наджоджень до державного 
бюджету за транзит вуглеводнів територією України. 
Підготовка та оприлюднення звіту щодо прозорості 
у сфері транзиту територією України відповідно до 
принципів EITI. 

Сума: $ 40000

Електронне врядування
Кількість проектів: 2 
Кількість організацій: 2
Сума: $ 86 305
Частка у загальній сумі проектів: 2.64%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 74800

Операційні проекти 1 $ 11505

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Центр ініціатив у 
електронному урядуванні” (03146, м. Київ, а/с 92,  
тел. (044) 454-99-26, 241-68-08)

Керівник проекту: Малюкова Інна 
Зміст проекту: Діяльність Регіонального центру  

розвитку електронного урядування  
(м.Судак, АР Крим): розвиток інфраструктури, 
участь у формуванні нормативно-правового 
забезпечення та розроблення організаційно-
технологічної концепції системи e-урядування в АР 
Крим, активізація діяльності громадських організацій 
у напрямі застосування технологій e-урядування, 
розроблення навчально-методичного забезпечення.  

Див.: http://crimea.e-gov.org.ua. 
Сума: $ 74800

Організація: Міжнародний фонд “Відродження” (04053,  
м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)

Керівник проекту: Архипська Олеся 
Зміст проекту: Фінансовий внесок від корпорації 

“Квазар-Мікро” на придбання комп’ютерної техніки 
для забезпечення діяльності Кримського центру 
розвитку електронного урядування (м.Судак) в 
рамках підписаного Меморандуму з Міжнародним 
фондом “Відродження” від 27 червня 2007 року. 

Сума: $ 11505
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 18 

Кількість організацій: 15

Сума: $ 252057

Частка у загальній сумі проектів: 5.02%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 3325

м. Київ 14 $ 230132

Львівська обл. 1 $ 8000

Сумська обл. 1 $ 5600

Харківська обл. 1 $ 5000

 

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: Організація широкого та інтенсивного 

діалогу експертного середовища з владою та 
громадськістю через підготовку та обговорення 
“Зеленої книги” української конституційної реформи. 
Проведення 8 круглих столів у найбільших містах 
України за участі авторів “Зеленої книги”, членів 
Громадського конституційного комітету, лідерів 
місцевого самоврядування, громадських активістів, 
представників наукових кіл та журналістів. 
Підготовка “Білої книги” – концепції нової Конституції 
України, яка включає інноваційні положення щодо 
адміністративної, муніципальної та судово-правової 
реформи. Проведення широкої інформаційної 
кампанії на тему прийняття нової конституції та участі 
у цьому громадськості. Представлення напрацювань 
під час Другої Громадянської Асамблеї України. 

Сума: $ 49850

Організація: Громадська організація “Центр 
економічного розвитку” (04116, м. Київ,  
вул. Старокиївська , 10, 3-й пов., офіс 211,  
тел. (044) 236-50-78)

Керівник проекту: Пасхавер Олександр 
Зміст проекту: Проведення дослідження з метою 

визначення оцінки змін у співвідношеннях головних 
груп інтересів українського суспільства після 
Помаранчевої революції у ставленні до приватизації. 
Розробка методологічних підходів та конкретних 
пропозицій до представників влади для впливу 
на формування стратегічної політики у сфері 
приватизації. 

Сума: $ 8000

Організація: Сумська міська молодіжна громадська 
організація “Фундація регіональних ініціатив” (40014, 
м. Суми, вул. Горького, 2/5, тел. (097) 153 07 71)

Керівник проекту: Ладишева Анна 
Зміст проекту: Підтримка участі студентів-

старшокурсників, фахівців з міжнародних відносин, 
політології, економіки, працівників ЗМІ, представників 
НУО, громадських активістів України у зимовій школі 
(Російська Федерація), спрямованій на обговорення 
актуальних питань сучасного геополітичного 
положення Чорноморсько-Балтійського регіону. 

Сума: $ 5600
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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: Здійснення громадського контролю 

за діяльністю влади в умовах виходу українського 
суспільства з політичної кризи. Проведення 
моніторингу намірів, зобов’язань і дій влади за 
такими напрямами, як формування складу владних 
інститутів і механізмів взаємовідносин між ними, 
перебіг конституційної реформи та реформи 
публічної адміністрації, судової реформи, соціально-
економічна політика, зовнішня політика та політика 
безпеки. Проведення загальнонаціонального 
соціологічного дослідження громадської думки на 
тему “100 днів Уряду: відповідність декларацій і дій 
очима громадян”. 

Сума: $ 50000

Організація: Благодійний фонд “Демократичні 
ініціативи” (01001, м. Київ, а/с В-271,  
тел. (044) 581 33 17, 510-05-42)

Керівник проекту: Кучерів Ілько 
Зміст проекту: Організація робочих зустрічей 

представників громадських організацій України 
та Грузії з метою обговорення актуальних тем 
українсько-грузинських відносин та розширення 
можливостей співпраці країн Чорноморського 
регіону. Ознайомлення грузинської делегації з 
українським досвідом проведення виборчих кампаній 
та проведення екзит-полів. 

Сума: $ 5100

Організація: Громадська організація “Фундація 
“Суспільність” (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 6/29, 
оф. 45, тел. (044) 483-0372, 483-3357)

Керівник проекту: Петрів Тарас 
Зміст проекту: Участь українських, білоруських і 

російських громадських лідерів у Асамблеї Світового 
форуму демократії “Організація роботи демократії: 
від принципів до результатів” та посилення діалогу 
і співпраці мережі громадських організацій України, 
Білорусі та Росії. 

Сума: $ 7252

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжний гуманітарний центр” (04070, м. Київ, 
тел. (044) 425-68-65, (044) 417 35 20)

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг 
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції з 

нагоди десятиріччя Українського феноменологічного 
товариства. Презентація українського перекладу 
твору Едмунда Гусерля “Досвід і судження. 
Дослідження генеалогії логіки”. Видання збірки 
наукових статей учасників конференції. 

Сума: $ 2900

Організація: Благодійна організація “Вчителі за 
демократію та партнерство” (02166, м. Київ, вул. 
Жукова, 45, к. 409, тел. (044) 228-86-77)

Керівник проекту: Грицук Клавдія 
Зміст проекту: Забезпечення стабільного розвитку 

учнівського дебатного руху в Україні через розвиток 
шкільної дебатної програми. Підтримка участі 
українських учнів та викладачів у міжнародній 
дебатній діяльності; представлення міжнародного 
досвіду шкільних дебатів широким верствам 
молоді, викладачам, батькам, освітній адміністрації, 
представникам НУО. 

Сума: $ 5000

Організація: Благодійна організація “Ялтинська 
Європейська стратегія” (01011, м. Київ, вул. 
Пушкінська, 45/2, кв. 27, тел. (044) 238-22-98)

Керівник проекту: Підлуська Інна 
Зміст проекту: Організація дебатів представників 

громадськості з лідерами політики, бізнесу й 
суспільства та проведення інформаційної кампанії 
під час V Ялтинської щорічної зустрічі провідних 
світових, європейських та українських політиків і 
експертів. 

Сума: $ 49900

Організація: Кримська республіканська установа 
“Кримськотатарська бібліотека ім. І. Гаспринського” 
(95011, м. Сімферополь, вул. Самокіша, 8,  
тел. (0652) 24 95 60)

Керівник проекту: Еміров Айдер 
Зміст проекту: Створення та підтримка роботи веб-сто-

рінки Кримськотатарської бібліотеки ім. І. Гасприн-
ського для забезпечення доступу користувачів 
Інтернет до електронних бібліографічних баз даних 
бібліотеки, розширення можливостей бібліотеки по 
інформаційному обслуговуванню користувачів  
(www.kitaphane.crimea.ua). 

Сума: $ 3325
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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: Оновлення програмного забезпечення 

та користувацького і адміністративного інтерфейсу 
сайту “Майдан” (www.maidan.org.ua) з метою 
створення зручного та надійного інформаційно-
комунікаційного та координаційного інструментарію 
підтримки діяльності НУО, їх коаліцій та громадських 
ініціатив. 

Сума: $ 5000

Організація: Благодійна організація “Український Форум 
Благодійників” (04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 18,  
оф. 1, тел. (050) 536 77 92)

Керівник проекту: Непочатова Дар’я 
Зміст проекту: Мобілізація представників місцевого 

бізнесу та ознайомлення їх з різноманітними 
інструментами місцевої філантропії (з акцентом на 
фонди громад) задля залучення їх до підтримки 
діяльності організацій громадянського суспільства. 

Сума: $ 1000

Організація: Громадська організація “Інформаційно-
аналітичний центр “Громадський простір” (02140,  
м. Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140, тел. (044) 573-14-69)

Керівник проекту: Шамрай Павло 
Зміст проекту: Посилення прозорості діяльності НУО 

шляхом їх публічного звітування перед громадськістю. 
Розробка нових Інтернет-сервісів для НУО та 
громадянської журналістики у третьому секторі: 
створення спеціалізованого пошуку, банерної мережі, 
оновленої бази даних громадських організацій. 

Сума: $ 15000

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Академія Української молоді”. (79021, м. Львів,  
вул. С. Петлюри, 49/97, тел. (0322) 76-95-45)

Керівник проекту: Яремко Олена 
Зміст проекту: Створення платформи для налагодження 

суспільного партнерства та взаємодії між представни-
ками неурядових організацій, бізнесу, органів держав-
ної влади, місцевого самоврядування та донорських 
організацій навколо вирішення актуальних соціальних 
проблем громади та розвитку перспективних напрям-
ків соціального інвестування. Представлення соці-
альних програм учасників, в тому числі пріоритетних 
напрямків їхньої реалізації на 2009 р. та обговорення 
проектів громадських організацій, презентованих на 
Форумі соціальних інвестицій у м. Львові. 

Сума: $ 8000

Організація: Благодійна організація “Український Форум 
Благодійників” (04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 18,  
оф. 1, тел. (050) 536 77 92)

Керівник проекту: Гулевська-Черниш Анна 
Зміст проекту: Поширення європейського досвіду 

організованої філантропії: надання фінансової 
підтримки неприбутковим організаціям, громадським 
ініціативам через різноманітні благодійні фонди та 
корпорації, підвищення якості діяльності, відкритості 
та прозорості спільноти українських благодійних 
фондів. 

Сума: $ 3000

Організація: Громадська організація “Незалежний 
центр політичних досліджень” (01030, м. Київ,  
вул. Б. Хмельницького, 50, оф. 18,  
тел. (044) 234-38-61, 230-9178, 599-4251)

Керівник проекту: Лациба Максим 
Зміст проекту: Запровадження механізмів громадської 

експертизи органів виконавчої влади шляхом 
проведення навчань для організацій громадянського 
суспільства, надання рекомендацій органам 
виконавчої влади та лобіювання створення 
електронного реєстру даних про стан та результати 
проведення громадської експертизи. 

Сума: $ 12055

Організація: Благодійний фонд “Демократичні 
ініціативи” (01001, м. Київ, а/с В-271,  
тел. (044) 581 33 17,  
510-05-42)

Керівник проекту: Барбелюк Світлана 
Зміст проекту: Вивчення сучасного стану та динаміки 

розвитку громадської думки молоді України, Росії та 
Азербайджану та експертне прогнозування щодо 
ймовірного розвитку цих країн та перспектив їх 
демократизації. 

Сума: $ 11000

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: Биченко Андрій 
Зміст проекту: Проведення соціологічного дослідження 

політичних підсумків 2008 року та надання 
суспільству об’єктивних даних для виваженого 
підбиття підсумків року і контролю за ухваленням 
політичних рішень. 

Сума: $ 10075
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Діяльність, ініційована  
та реалізована програмою 

Кількість проектів: 8 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 100735

Частка у загальній сумі проектів: 2.00%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Беца Олександр 
Зміст проекту: Участь представників МФ “Відродження” 

в заходах, ініційованих Європейським Центром 
Фундацій (EFC), протягом 2008 року, зокрема у 
Щорічній Генеральній Асамблеї і Конференції, 
присвячених зміцненню інноваційних підходів і 
співпраці у грантодавчій практиці в Європі та за її 
межами. 

Сума: $ 5920

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Ознайомлення українських 

експертів із досвідом діяльності зарубіжних країн 
щодо здійснення громадського моніторингу 
енергетичного сектору та бюджетів усіх рівнів, а 
також нормативним забезпеченням їх відкритості. 
Проведення переговорів із представниками Revenue 
Watch Institute (Нью-Йорк) щодо подальшої підтримки 
ініціатив МФВ з громадського моніторингу видобутку, 
транспортування та ціноутворення в нафтогазовому 
секторі України, а також бюджетів усіх рівнів. 

Сума: $ 10000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Когут Андрій 
Зміст проекту: Формування та презентація спільної 

позиції НУО щодо конституційного процесу, участі 
громадськості у ньому та лобіювання спільного 
інтересу щодо прав та свобод громадян. Проведення 
у всіх областях України регіональних громадських 
обговорень і форуму громадських організацій 
у м. Києві щодо основних положень майбутньої 
Конституції України та процедури її прийняття. Див.: 
Громадянська Асамблея України (http://gau.org.ua)

Сума: $ 45365

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Організація робочої зустрічі 

координаторів регіональної ЕІТІ-коаліції країн Східної 
Європи, Середньої Азії та Кавказу, представників 
міжнародних організацій та незалежних експертів 
з питання прозорості доходів від транспонування 
енергоресурсів; розробка та узгодження плану 
спільних дій з лобіювання розширення критеріїв 
ЕІТІ на країни, по території яких транспортуються 
нафтогазові ресурси. (ЕІТІ – Ініціатива розширення 
прозорості видобувної промисловості)

Сума: $ 5000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Архипська Олеся 
Зміст проекту: Наповнення електронного архіву МФВ. 

Збір, систематизація та збереження в електронному 
вигляді документів і матеріалів діяльності програми 
“Посилення впливу громадянського суспільства” 
Міжнародного фонду “Відродження” 

Сума: $ 5000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Беца Олександр 
Зміст проекту: Підтримка видання звіту щодо 

імплементації положень Рамкової конвенції про 
захист національних меншин в Україні 

Сума: $ 2950

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Орловський Олексій 
Зміст проекту: Організація Четвертої річної зустрічі 

представників громадських організацій країн Східної 
Європи, Середньої Азії та Кавказу та міжнародних 
експертів з питання розширення та впровадження 
критеріїв EITI, 2-5 жовтня 2008 р., м. Одеса. 

Сума: $ 18000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Когут Андрій 
Зміст проекту: Визначення подальшої стратегії 

діяльності Громадянської Асамблеї України, 
інституціоналізація ініціативи шляхом формування 
сталих процедур діяльності та розробка 
оптимального каналу комунікації в мережі Інтернет. 
Див.: http://gau.org.ua

Сума: $ 8500
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
Кількість проектів: 48 

Кількість організацій: 41

Сума: $ 597718

Частка у загальній сумі проектів: 11.89%

Мета програми у 2008 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 2008 році:
• Експертна підтримка реалізації політики європейської інтеграції України та політики ЄС 

щодо України.
• Громадський моніторинг реалізації політики європейської інтеграції України та політики ЄС 

щодо України та громадське лобіювання (адвокасі).
• Розвиток європейських студій.
• Підвищення обізнаності громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
• Підвищення спроможності організацій громадянського суспільства та інших цільових груп 

щодо консолідації зусиль та посилення їхнього впливу на процеси європейської інтеграції 
України.

Конкурси 2008 року:

• Конкурс “Проведення ток-шоу на регіональних телеканалах на тематику 
європейського досвіду реформ та перспектив його запровадження в Україні” 
спрямований на підвищення обізнаності громадян України про внутрішні реформи у 
політичній, правовій, економічній, соціальній та управлінській сферах, проведення яких є 
потрібним в рамках процесу європейської інтеграції, – через телевізійні дискусії у форматі 
ток-шоу за участі громадських експертів та з використанням досвіду країн-нових членів ЄС. 
Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 14, із них підтримано 2 проекти.

• Конкурс “Розвиток мережі регіональних Центрів європейської інформації на базі 
обласних універсальних наукових бібліотек” спрямований на розширення діяльності 
існуючих Центрів європейської інформації на базі обласних універсальних наукових 
бібліотек (ОУНБ) та створення нових Центрів європейської інформації у Запоріжжі, 
Луганську, Миколаєві, Тернополі та Сімферополі (АРК). Загальна кількість заявок, які 
надійшли на конкурс – 19, із них підтримано 12 проектів.

• Конкурс “Європейська освіта молоді” у рамках якого були підтримані проекти, що передбачали 
розвиток молодіжних, зокрема шкільних, позашкільних та учнівських, ініціатив, спрямованих 
на виховання молодого покоління на засадах європейських цінностей, поширення практик 
неформальної освіти, інтерактивних та ігрових методик навчання європейській інтеграції. 
Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 56, із них підтримано 5 проектів.

• Конкурс “Видання вітчизняної літератури з європейської та євроатлантичної інтеграції”, 
у рамках якого було підтримано видання та перевидання українських підручників, посібників, 
брошур, хрестоматій (збірки текстів) з європейської та євроатлантичної інтеграції. Загальна 
кількість заявок, які надійшли на конкурс – 12, із них підтримано 2 проекти.
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• Конкурс “Усунення перешкод для контактів між людьми з України та ЄС через 
лібералізацію візового та прикордонного режиму” у рамках якого було підтримано 
проекти, що передбачали здійснення моніторингу практики видачі віз громадянам України 
консульствами держав-членів ЄС, що працюють у регіонах України, моніторингу інших 
перешкод для поїздок громадян України за кордон та підготовку до початку діалогу з 
офіційними інституціями та країнами-членами ЄС щодо подальшої лібералізації візової 
політики ЄС щодо громадян України. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 
14, із них підтримано 7 проектів.

• Конкурс “Проведення національних інформаційно-просвітницьких кампаній на 
тематику європейської та євроатлантичної інтеграції України” спрямований на 
підвищення обізнаності широкої громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, сприяння розгортанню публічних дискусій з питань загальноєвропейського 
порядку денного через інформаційно-просвітницьку діяльність громадських організацій у 
загальноукраїнському масштабі. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 13, 
із них підтримано 1 проект.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2008 року:

• Створено Громадську експертну раду при Українській частині Комітету з питань 
співробітництва між Україною та ЄС (двостороннього органу між Україною і ЄС, 
утвореного у рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і ЄС) у 
складі 31 громадського експерта. Створення цієї інституції є важливим як з точки зору 
інституціалізації співпраці уряду та громадськості у сфері європейської інтеграції, так і з 
огляду на консолідацію експертних та громадських ініціатив у сфері європейської інтеграції. 
Європейська програма МФВ надала організаційну та експертну підтримку у створенні 
Громадської ради, а також організаційну та фінансову підтримку роботі Секретаріату 
Громадської ради. Положення про створення Громадської експертної ради відображає 
бачення представників громадянського суспільства, зокрема у частині відповідальності 
Комітету перед Громадською Радою (інформування Громадської ради про врахування/ 
неврахування її пропозицій у рішеннях Комітету, присутність на засіданнях Громадської ради 
представників Комітету, надання Комітетом організаційної підтримки у проведенні засідань 
Громадської ради). Більш детально про Раду та результати її роботи можна ознайомитися 
за лінком: http://www.eu.prostir.ua/themes/rada.html. 

• Здійснено низку заходів, спрямованих на підвищення прозорості переговорного 
процесу між Україною та ЄС щодо Угоди про асоціацію. Українській громадськості 
було представлено досвід та кращі практики залучення громадськості та груп інтересів 
до переговорного процесу країн Центрально-Східної Європи та Західних Балкан через 
проведення міжнародної конференції у Києві. Також було проведено круглий стіл щодо 
питань інтелектуальної власності в Угоді про асоціацію. Окрім того, за підтримки програми 
та за участю експертів Громадської експертної ради було здійснено дослідження та видано 
аналітичну доповідь щодо ролі громадянського суспільства в Угоді про асоціацію між 
Україною та ЄС. Рекомендації експертів знайшли своє відображення у проекті окремих 
положень Угоди про асоціацію. А на порталі “Європейський простір” створено окрему 
сторінку, присвячену переговорному процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС, на якій міститься підбірка цікавих та інформативних матеріалів: http://www.eu.prostir.ua/
themes/ua-eu.html і яка буде надалі поповнюватися.

• Представлено ґрунтовну громадську оцінку виконання Плану дій Україна – ЄС (проект 
Центру Разумкова у співпраці з іншими українськими аналітичними центрами). Результати 
цього громадського моніторингу, альтернативного до оцінок Уряду України та Європейської 
Комісії, були враховані у двосторонньому звіті про виконання Плану дій Україна-ЄС (березень 
2008 р.) та звіті Європейської Комісії про реалізацію Європейської політики сусідства у 
2007 р. (квітень 2008 р.). Як наслідок визнання авторитету незалежної громадської оцінки, 
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і Уряд України, і Європейська Комісія вирішили проводити консультації з громадськими 
експертами при розробці Нового практичного інструменту Україна – ЄС, який має замінити 
План дій, чинність якого завершується у 2009 році.

• Представлено результати громадського моніторингу виконання Угоди про спрощення 
оформлення віз між Україною та ЄС (підписана 18 червня 2007 року і набула чинності з 
1 січня 2008 року). Моніторинг здійснювався у два етапи Консорціумом з семи громадських 
організацій (з них шість – регіональні ГО) під керівництвом Центру миру, конверсії та 
зовнішньої політики України. Дослідження проводилося шляхом опитування респондентів–
користувачів послуг 21 консульства з 11 країн-членів ЄС на виході з консульств (чи 
візових центрів) за вибіркою. Як свідчать результати моніторингу, незважаючи на певне 
покращення ситуації з видачею віз громадянам України у “старих” Шенгенських країнах, 
Угода поки що не стала ефективним механізмом, спроможним компенсувати негативні 
наслідки розширення Шенгенської зони для більшості громадян України, що подорожують 
до країн ЄС. (Детальніше: http://eu.prostir.ua/news/24965.html).

• Кабінет Міністрів України затвердив якісно нову Державну цільову програму інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008—2011 роки (Постанова 
КМУ №594 від 2.07.2008), яка була розроблена на основі пропозицій Центру Разумкова, 
Міжнародного фонду “Відродження”, МГО “Інтерньюз” та інших громадських організацій 
з урахуванням результатів громадської оцінки виконання попередніх Державних програм 
інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на  
2004 – 2007 роки (проект Центру Разумкова), а також кращого вітчизняного та міжнародного 
досвіду. На виконання Програми створено Координаційну раду, до складу якої входять 
представники громадських організацій, та затверджено Порядок проведення конкурсного 
відбору проектів і програм інформування громадськості з питань європейської інтеграції, 
розроблених громадськими організаціями (Постанова КМУ №956 від 30.10.2008) – це 
прецедент фінансування проектів громадських організацій з державного та місцевих 
бюджетів у вигляді грантів, який з’явився завдяки зусиллям експертів Фундації регіональних 
ініціатив, Мережі розвитку європейського права, Центру Разумкова, Міжнародного фонду 
“Відродження”. (Див.: http://www.rada.gov.ua, www.kmu.gov.ua).

• Мережа регіональних Центрів європейської інформації (ЦЄІ) поповнилася у 2008 році ще  
4 новими ЦЄІ на базі обласних бібліотек, тобто на сьогодні в Україні діє уже 24 ЦЄІ, відкритих 
за підтримки програми (контакти усіх ЦЄІ можна знайти тут: http://eu.prostir.ua/in/39896.
html). У липні 2008 р. проведено Форум мережі ЦЄІ, на якому була утворена ініціативна 
координаційна група Мережі. Відповідно до Державної цільової програми інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 рр., починаючи з 2009 року ЦЄІ 
на базі обласних та районних бібліотек повинні фінансуватися з місцевих бюджетів.

• Проведено першу Школу європейської інтеграції (проект Української асоціації 
європейських студій). Мета Школи як регулярного (щорічного) заходу – підвищення 
спроможності громадянського суспільства впливати на процеси європейської та 
євроатлантичної інтеграції України через поглиблення теоретичних знань та розвиток 
практичних навичок. У результаті першої пілотної Школи європейської інтеграції було навчено 
40 лідерів громадських організацій з різних регіонів України для здійснення ефективної 
інформаційно-просвітницької діяльності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. 
(Детальніше: http://eu.prostir.ua/news/9786.html).

• Восени 2008 року Мережа проєвропейських організацій України провела першу 
загальноукраїнську інформаційно-просвітницьку кампанію у сфері європейської 
інтеграції, що була присвячена популяризації толерантності як фундаментальної 
європейської цінності. Детальніша інформація – на сайті кампанії: http://www.tolerant.org.ua. 
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• За підтримки програми створено та поширено якісні та унікальні для України медіа-продукти, 
спрямовані на висвітлення об’єктивної інформації та стимулювання відкритих дебатів 
про НАТО. Так, виготовлено та поширено телесеріал “НАТО: свій чи чужий”, а також його 
вибрані фрагменти (їх можна подивитися та завантажити за адресою http://eu.prostir.ua/
archive/2.html і використовувати як зручний візуальний інформаційно-просвітницький 
матеріал на тему євроатлантичної інтеграції) та російськомовну версію телесеріалу (зручна 
для перегляду у переважно російськомовних регіонах). Серіал двічі транслювався УТ-1 
та низкою регіональних телеканалів, а також значною кількістю громадських організацій 
при проведенні інформаційно-просвітницьких заходів. Крім того, розпочався проект 
виготовлення циклу з п’яти аналітично-просвітницьких телефільмів “НАТО: міфи та реалії” 
з перспективою їх подальшого розміщення в ефірі регіональних телеканалів України.

Труднощі у реалізації програми: 

Внутрішня політична криза заважає розвиткові відносин України з ЄС та процесу здійснення 
реформ в Україні, що, відповідно, обмежує можливості впливу з боку громадянського 
суспільства.
Хоча за підтримки програми вдалося забезпечити юридичні та організаційні механізми для 
надання грантів громадським організаціям з боку держави на виконання проектів інформування 
про європейську інтеграцію, радикальне скорочення витрат на виконання Державної цільової 
програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 
роки, викликане переглядом бюджету, означає, що у 2009 році громадські організації не зможуть 
скористатися цими можливостями. 

Партнерство та співпраця:

У 2008 році програма співпрацювала з програмою “Схід-Схід: партнерство без кордонів”, Офісом 
Інституту Відкритого Суспільства у Брюсселі, Віце-прем’єр міністром у справах європейської 
та міжнародної інтеграції, Управлінням європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, а згодом, з Координаційним бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 
Кабінету міністрів України, Делегацією України на переговорах щодо укладання угоди про 
асоціацію з ЄС, Міністерством закордонних справ України, Державним Комітетом телебачення 
та радіомовлення України, Головним Управлінням державної служби України, Представництвом 
Європейської Комісії в Україні, Бюро інформації Ради Європи.
Посилення можливостей організацій громадянського суспільства у сфері європейської та 
євроатлантичної інтеграції, співпраця з державними інституціями над досягненням завдань 
політики європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також моніторинг виконання 
органами державної влади зобов’язань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції й надалі 
залишатимуться основними завданнями Європейської програми МФВ. Окрім того, програма 
активно працюватиме над налагодженням системних зв’язків між українськими громадськими 
мережами/платформами та пан-європейськими громадськими платформами, а також над 
підтримкою спільних дослідницьких проектів та проектів громадського лобіювання (адвокасі) 
українських та європейських аналітичних центрів. Також, зважаючи на підвищення уваги ЄС до 
східних країн-сусідів та появу у цьому контексті нових можливостей для громадських організацій, 
програма працюватиме над здійсненням впливу на політику України як одного з регіональних 
лідерів у Чорноморському регіоні та регіоні Східного сусідства ЄС та посиленням ролі організацій 
громадянського суспільства у регіональній співпраці.
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 3 $ 40730

Вінницька обл. 4 $ 58908

Волинська обл. 2 $ 14684

Дніпропетровська обл. 1 $ 4100

Донецька обл. 2 $ 14180

Закарпатська обл. 1 $ 11290

Івано-Франківська обл. 1 $ 5800

м. Київ 10 $ 188881

Кіровоградська обл. 1 $ 5500

Луганська обл. 1 $ 7900

Львівська обл. 3 $ 53493

Миколаївська обл. 1 $ 9114

Одеська обл. 2 $ 16600

Рівненська обл. 2 $ 10930

Сумська обл. 2 $ 29918

Тернопільська обл. 1 $ 9040

Харківська обл. 2 $ 15610

Херсонська обл. 1 $ 19185

Хмельницька обл. 2 $ 10495

Чернівецька обл. 3 $ 23199

Чернігівська обл. 2 $ 29821

Операційні проекти 1 $ 18340
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Громадська експертна підтримка політики 
європейської інтеграції України

Кількість проектів: 4 

Кількість організацій: 3

Сума: $ 80165

Частка у загальній сумі проектів: 1.60%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 4 $ 80165

 

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: Басараб Олекся 
Зміст проекту: Дослідження фактичного стану 

справ, вироблення альтернатив та рекомендацій 
щодо політики України щодо різних аспектів 
Придністровської проблеми. Реалізація проекту 
передбачає збір та аналіз інформації, проведення 
консультацій з експертами, підготовку та публічне 
представлення публікації. 

Сума: $ 36976

Організація: Громадська організація “Фундація 
“Суспільність” (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 6/29, 
оф. 45, тел. (044) 483-0372, 483-3357)

Керівник проекту: Даниленко Сергій 
Зміст проекту: Проведення експертних дебатів щодо 

надання Плану дій щодо членства у НАТО Україні 
шляхом організації низки поїздок українських 
експертів до Берліна, Парижа, Брюсселя, 
Амстердама для проведення зустрічей та публічних 
дискусій з місцевими експертами, політиками, 
високопосадовцями, журналістами; підготовка та 
презентація аналітичної доповіді. 

Сума: $ 23174

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: Проведення міжнародної конференції 

“Політична трансформація НАТО. Стратегія 
подальшого розширення та українське 
позиціювання” і видання аналітичних матеріалів з 
теоретичними та практичними рекомендаціями для 
зовнішньої та безпекової політики України. 

Сума: $ 14955

Організація: Громадська організація “Фундація 
“Суспільність” (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 6/29, 
оф. 45, тел. (044) 483-0372, 483-3357)

Керівник проекту: Павленко Олена
Зміст проекту: Посилення співпраці між Україною 

та країнами ЄС в енергетичній сфері, зокрема 
у частині ефективної політики транзитерства, 
гармонійного розвитку законодавства в енергетичній 
сфері, прозорості, підзвітності та ефективності 
українського енергетичного сектора, як необхідної 
умови для покращення рівня енергетичної безпеки 
України та ЄС. 

Сума: $ 5060

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Громадський моніторинг виконання зобов’язань 
щодо усунення перешкод для контактів між 
людьми між Україною та ЄС

Кількість проектів: 8 

Кількість організацій: 8

Сума: $ 111753

Частка у загальній сумі проектів: 2.22%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Волинська обл. 1 $ 4704

Донецька обл. 1 $ 8200

Закарпатська обл. 1 $ 11290

м. Київ 1 $ 49340

Львівська обл. 1 $ 18124

Одеська обл. 1 $ 8000

Харківська обл. 1 $ 5700

Хмельницька обл. 1 $ 6395

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська 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 (у вигляді двохетапного – у 

квітні та жовтні 2008 р. – соціологічного опитування 
заявників) практики видачі віз громадянам України 
консульськими установами Шенгенських країн 
(як нових, так і старих) у м. Києві для оцінки 
ефективності виконання Угоди про спрощення 
оформлення віз між Україною і ЄС. Координація 
роботи консорціуму для здійснення аналогічного 
за методикою моніторингу у містах, де розташовані 
консульські установи Шенгенських країн: Берегове, 
Донецьк, Луцьк, Львів, Маріуполь, Одеса, Ужгород, 
Харків. Розробка та публікація “Плану дій щодо 
запровадження безвізового режиму ЄС-Україна” 

з переліком конкретних заходів, виконання яких 
дозволить Україні порушити питання взаємного 
безвізового режиму з ЄС. Створення Інтернет – 
сторінки з інформацією про консульські установи, 
нормативну базу, базою досліджень з візової 
тематики та форуму заявників. 

Сума: $ 49340

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

Керівник проекту: Буряков Сергій 
Зміст проекту: Моніторинг практики видачі віз 

громадянам України консульством Республіки 
Польща в м. Харків у рамках виконання Угоди про 
спрощення оформлення віз між Україною і ЄС. 

Сума: $ 5700

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Інститут соціальних досліджень і політичного 
аналізу” (83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 12, кв.11, 
тел. (062) 305 02 59)

Керівник проекту: Кіпень Володимир 
Зміст проекту: Моніторинг практики видачі віз 

громадянам України консульськими установами 
Греції і Чеської Республіки в Україні, які розміщені в 
містах Донецьку та Маріуполі, в рамках виконання 
Угоди про спрощення оформлення віз між Україною 
і ЄС. 

Сума: $ 8200

Організація: Регіональний філіал Національного 
інституту стратегічних досліджень в місті Ужгороді 
(88017, м. Ужгород, вул. Університетська, 21,  
тел. (0312) 64 4451)

Керівник проекту: Мітряєва Світлана 
Зміст проекту: Моніторинг практики видачі віз 

громадянам України Генеральним консульством 
Угорської Республіки в м. Ужгороді, Консульством 
Угорської Республіки в м. Берегово та Генеральним 
консульством Словацької Республіки в м. Ужгороді 
в рамках виконання Угоди про спрощення 
оформлення віз між Україною і ЄС та Угоди про 
місцевий прикордонний рух між Україною та 
Угорською Республікою. 

Сума: $ 11290

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Асоціація захисту прав молоді Волині”  
(43025, м. Луцьк, а/с 221, тел. (03322) 483 12)

Керівник проекту: Омельчук Ірина 
Зміст проекту: Моніторинг практики видачі віз 

громадянам України консульством Республіки 
Польща в м. Луцьк в рамках виконання Угоди про 
спрощення оформлення віз між Україною і ЄС. 

Сума: $ 4704

Організація: Громадська організація “Інформаційно-
дослідницький центр “Глобал” (65082, м. Одеса, 
вул. Дворянська, 2, ОНУ ім. І.Мечникова, Центр 
міжнародних досліджень, тел. (0482) 68 72 84)

Керівник проекту: Кузьмін Денис 
Зміст проекту: Моніторинг практики видачі віз 

громадянам України консульськими установами 
Греції та Республіки Польща, що розташовані в  
м. Одесі, в рамках виконання Угоди про спрощення 
оформлення віз між Україною і ЄС. 

Сума: $ 8000

Організація: Громадська організація “Львівське 
юридичне товариство” (79058, м. Львів, вул. Газова, 
26, оф. 318, тел. (0322) 294-92-63)

Керівник проекту: Жукровський Ярослав 
Зміст проекту: Моніторинг практики видачі віз 

громадянам України консульствами Республіки 
Польща та Чеської республіки у м. Львові у рамках 
виконання Угоди про спрощення оформлення віз 
між Україною і ЄС та моніторинг практики видачі 
закордонних паспортів громадянам України у 
Львівській області. 

Сума: $ 18124

Організація: Хмельницька обласна громадська 
організація “Подільський центр Гендерна рада” 
(31310, Хмельницька обл., смт. Чорний острів, 
Хмельницький р-н, вул. Чехова, 13,  
тел. (067) 30-32-022)

Керівник проекту: Баєва Тетяна 
Зміст проекту: Моніторинг практики видачі 

закордонних паспортів громадянам України у 
Хмельницькій області (Хмельницький, Кам’янець-
Подільський, Старокостянтинів, Шепетівка). 

Сума: $ 6395
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Інтеграція України у європейський  
освітній простір та розвиток європейських  
студій у вищій школі

Кількість проектів: 6 

Кількість організацій: 6

Сума: $ 53612

Частка у загальній сумі проектів: 1.07%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Донецька обл. 1 $ 5980

м. Київ 2 $ 25002

Одеська обл. 1 $ 8600

Рівненська обл. 1 $ 6830

Чернівецька обл. 1 $ 7200

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Асанова Аліме 
Зміст проекту: Проведення 2-денного конгресу 

Всеукраїнської громадської організації „Українська 
асоціація європейських студій” (УАЄС) за участю 
досвідчених фахівців з європейських студій та 
перспективних викладачів задля презентації 
результатів досліджень у сфері європейської 
політики, права, економіки; обмін досвідом та 
визначення перспектив розвитку європейських 
студій у вищих навчальних закладах України; 
обговорення можливостей вдосконалення роботи 
УАЄС. 

Сума: $ 15882

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжний гуманітарний центр” (04070, м. Київ, 
тел. (044) 425-68-65, (044) 417 35 20)

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир 
Зміст проекту: Розширення та змістовне наповнення 

інформаційно-аналітичного веб-сайту, присвяченого 
інтеграції України до Європейського освітнього 
простору (www.eu-edu.org). 

Сума: $ 9120

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Мегабайт плюс” (33016, м. Рівне, вул. Степана 
Бандери, 65/25, тел. (0362) 26-76-05)

Керівник проекту: Слободюк Сергій 
Зміст проекту: Видання книги В. Копійки,  

Т. Шинкаренко “Європейський Союз: заснування 
і етапи становлення” (оновлена та доповнена 
редакція). 

Сума: $ 6830

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Чернівецький міський центр культурно-
освітніх ініціатив “Метасвіт” (58000, м. Чернівці,  
вул. Головна, 279б/35, тел. (0372) 525-230-53)

Керівник проекту: Стрельчук Наталія 
Зміст проекту: Видання переробленого та доповненого 

посібника для вчителів та учнів “Європейська та 
євроатлантична інтеграція у шкільній освіті”. 

Сума: $ 7200

Організація: Громадська організація “Інформаційно-
дослідницький центр “Глобал” (65082, м. Одеса, 
вул. Дворянська, 2, ОНУ ім. І.Мечникова, Центр 
міжнародних досліджень, тел. (0482) 68 72 84)

Керівник проекту: Кузьмін Денис 
Зміст проекту: Проведення в м. Одесі у травні 2008 

року Академії “Трансформація НАТО та безпекові 
виклики сьогодення” для розвитку професійного 

потенціалу молодих викладачів вищих навчальних 
закладів, дослідників, студентів у сфері європейської 
безпеки. 

Сума: $ 8600

Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Інститут соціальних досліджень і політичного 
аналізу” (83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 12, кв.11, 
тел. (062) 305 02 59)

Керівник проекту: Крапівін Олександр 
Зміст проекту: Проведення у Донецьку у листопаді 2008 

р. Осінньої Академії “НАТО та регіональні конфлікти 
на пострадянському просторі” за участі експер-
тів з України, Вірменії, Грузії, Молдови, Польщі, Росії, 
штаб-квартири НАТО та слухачів – молодих виклада-
чів та науковців України, Молдови, Польщі, Росії. 

Сума: $ 5980

Європейська освіта молоді

Кількість проектів: 5 

Кількість організацій: 5

Сума: $ 84184

Частка у загальній сумі проектів: 1.68%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 13730

Вінницька обл. 1 $ 15900

Львівська обл. 2 $ 35369

Херсонська обл. 1 $ 19185
 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Херсонська обласна молодіжна 
громадська організація “Молодіжний центр 
регіонального розвитку” (73013, м. Херсон, а/с 10, 
тел. (0552) 44 28 40)

Керівник проекту: Єлігулашвілі Максим 
Зміст проекту: Активізація школярів та молоді в поши-

ренні інформації щодо європейської та євроатлан-
тичної інтеграції України та пропагування її проєв-

ропейського вибору у територіальних громадах 
Херсонської області. Проведення навчальних семі-
нарів та конкурсу міні-грантів з наступною реаліза-
цією шкільних проектів на рівні громад Великолепе-
тиського, Скадовського, Цюрупинського, Каховського 
районів, м. Херсон, Каховка, Нова Каховка. Прове-
дення літнього наметового табору для лідерів проекту. 

Сума: $ 19185

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  60

Організація: Благодійна громадська організація  
“Центр освітніх ініціатив” (79019, м. Львів, а/с 2832, 
тел. (032) 297 18 57)

Керівник проекту: Шинаровська Олена 
Зміст проекту: Запровадження проектного підходу 

до створення та діяльності шкільних європейських 
клубів Львівської обл. із залученням волонтерів 
Європейської волонтерської служби (Програми ЄС 
“Молодь в дії”), проведення спільної акції євроклубів 
до Дня Європи, виготовлення та розповсюдження 
15-хвилинного промоційного ролика про діяльність 
євроклубів. 

Сума: $ 19899

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
“Євроклуб” (14035, м. Чернігів – 35, а/с 2,  
тел. (0462) 61 08 03)

Керівник проекту: Ткач Юрій 
Зміст проекту: Методична та організаційна підтримка 

шкільних євроклубів Чернігівщини шляхом 
організації тренінгів та семінарів для активістів 
шкільних євроклубів, створення координаційного 
центру шкільних євроклубів Чернігівської області, 
проведення спільних заходів євроклубів у власних 
громадах задля популяризації ідей європейської 
інтеграції України. 

Сума: $ 15900

Організація: Жіноча благодійна організація “Наші візії” 
(81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шевченка, 1, 
тел. (067) 283 6873)

Керівник проекту: Полівчак Оксана 
Зміст проекту: Розвиток європейської освіти молоді 

у Жидачівському (Львівська обл.) та Калуському 
(Івано-Франківська обл.) районах: проведення 
тренінгів, реалізація проєвропейських акцій у 
поточній діяльності місцевих євроклубів, проведення 
п’ятиденної весняної школи на тему “Майстерня 
європейського вибору”. 

Сума: $ 15470

Організація: Громадська організація “Бахчисарайський 
центр регіонального розвитку “Топ-Кая” (98400, АР 
Крим, м. Бахчисарай, п/с 24, тел. (050) 664-06-16)

Керівник проекту: Целіщева Олександра 
Зміст проекту: Розвиток шкільних європейських клубів 

у Криму з використанням методик неформальної 
освіти. Проведення 3 тренінгів з питань організації 
євроклубів для 20 вчителів та 40 учнів з 20 кримських 
шкіл, проведення спільної акції учасників тренінгів, 
надання методичної та консультаційної підтримки 
євроклубам, видання посібника для євроклубів. 

Сума: $ 13730
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Підвищення обізнаності громадськості щодо 
європейської та євроатлантичної інтеграції

Кількість проектів: 4 

Кількість організацій: 4

Сума: $ 70831

Частка у загальній сумі проектів: 1.41%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 18000

Вінницька обл. 2 $ 33008

Чернігівська обл. 1 $ 19823
 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Вінницький 
регіональний центр інформації “Креатив” (21036,  
м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 50/156,  
тел. (0432) 524 58 06, 518-8606)

Керівник проекту: Бондар Оксана 
Зміст проекту: Проведення під егідою Мережі 

проєвропейських організацій України 
загальноукраїнської інформаційно-просвітницької 
кампанії “Толерантність як шлях до Європи”, 
присвяченої популяризації толерантності як 
європейської цінності. В рамках кампанії було 
проведено всеукраїнський творчий конкурс 
та більше 100 різноманітних інформаційно-
просвітницьких заходів у різних регіонах України 
із залученням більше 20 тис. осіб – переважно 
шкільної та студентської молоді. 

Сума: $ 18020

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
“Сіверський інститут регіональних досліджень” 
(14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 43, ЦППК,  
тел. (0462) 676 052)

Керівник проекту: Фесенко Марина 
Зміст проекту: Проведення інтерактивних тренінгів-

дебатів з питань євроатлантичної інтеграції для 
голів територіальних громад та інших посадових 
осіб місцевого самоврядування, а також викладачів 

обласних центрів підготовки державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування 
Волинської, Херсонської, Черкаської, Сумської, 
Полтавської, Дніпропетровської, Рівненської 
областей та м. Севастополь. 

Сума: $ 19823

Організація: ТОВ “Чорноморська телерадіокомпанія” 
(95038, м. Сімферополь, вул. Радіо, 4,  
тел. (0652) 51-56-98)

Керівник проекту: Андронакі Наталя 
Зміст проекту: Проведення 12 ток-шоу на телеканалі 

“Чорноморська” на тематику європейського досвіду 
реформ та перспектив його запровадження в Криму. 

Сума: $ 18000

Організація: Вінницька обласна громадська організація 
“Подільський Центр Соціальних Технологій”  
(21018, м. Вінниця, а/с 4906, тел. (0432) 57 88 42)

Керівник проекту: Яцюк Оксана Степанівна 
Зміст проекту: Проведення 8 ток-шоу на громадському 

телеканалі “Вінниччина” на тематику європейського 
досвіду реформ та перспектив його запровадження 
на Вінниччині. 

Сума: $ 14988

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Розвиток мережі регіональних центрів 
європейської інформації

Кількість проектів: 17 

Кількість організацій: 16

Сума: $ 144459

Частка у загальній сумі проектів: 2.87%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 9000

Вінницька обл. 1 $ 10000

Волинська обл. 1 $ 9980

Дніпропетровська обл. 1 $ 4100

Івано-Франківська обл. 1 $ 5800

Кіровоградська обл. 1 $ 5500

Луганська обл. 1 $ 7900

Миколаївська обл. 1 $ 9114

Рівненська обл. 1 $ 4100

Сумська обл. 2 $ 29918

Тернопільська обл. 1 $ 9040

Харківська обл. 1 $ 9910

Хмельницька обл. 1 $ 4100

Чернівецька обл. 2 $ 15999

Чернігівська обл. 1 $ 9998
 

Проекти, підтримані за програмою:

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: Гончаренко Олег 
Зміст проекту: Проведення форуму Всеукраїнської 

мережі центрів європейської інформації за участю 
представників бібліотек та громадських організацій; 
створення механізму координації мережі та обрання 
групи координаторів. 

Сума: $ 19920

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

Керівник проекту: Старик Володимир 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Чернівецької обласної уні-
версальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка; про-
ведення семінарів та круглого столу для освітян, 
студентів, бібліотечних працівників, представни-
ків громадських організацій, державних службовців 
та ЗМІ, дебатів за участю науковців та студентської 
молоді, інтернет-конференції серед учасників Всеу-
країнської мережі центрів європейської інформації. 

Сума: $ 3990

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Громадська організація “Вінницький 
регіональний центр інформації “Креатив” (21036,  
м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 50/156,  
тел. (0432) 524 58 06, 518-8606)

Керівник проекту: Бондар Оксана 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Вінницької обласної наукової 
бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва; організація щомісячних 
інформаційно-просвітницьких заходів у вигляді семі-
нарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, зустрі-
чей для молоді, освітян, державних службовців, пра-
цівників бібліотек, представників ЗМІ та громадських 
організацій; проведення ряду заходів в рамках свят-
кування Дня Європи у м. Вінниця. 

Сума: $ 10000

Організація: Центр громадських молодіжних організацій 
Волині “Наша справа” (43000, м. Луцьк,  
вул. Шопена, 11, тел. (0332) 72 45 67)

Керівник проекту: Басюк Ліна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Волинської обласної дер-
жавної універсальної бібліотеки ім. Олени Пчілки; 
створення 5 нових шкільних євроклубів в Луцьку; 
проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів для 
учасників шкільних євроклубів, турніру з оксфорд-
ських дебатів для студентів, конкурсу декоративно-
творчих робіт та європейської олімпіади для шко-
лярів, кінопоказів; організація широкомасштабних 
акцій до святкування Дня Європи в м. Луцьк. 

Сума: $ 9980

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
“Сіверський інститут регіональних досліджень” (14000, 
м. Чернігів, пр-т Миру, 43, ЦППК, тел. (0462) 676 052)

Керівник проекту: Чабак Людмила 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Чернігівської обласної науко-
вої бібліотеки ім. В.Г.Короленка; проведення тренін-
гів для державних службовців та студентів, семінарів 
для працівників бібліотек, семінарів-тренінгів для вчи-
телів-гуманітаріїв, круглих столів для громадян регі-
ону, конкурсів та “євроуроків” для школярів, відео-
конференції для широкої аудиторії. 

Сума: $ 9998

Організація: Громадський центр “Ділові ініціативи” 
(76000, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, 
тел. (0342) 77 65 55)

Керівник проекту: Вербовська Леся 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Івано-Франківської облас-
ної універсальної бібліотеки; проведення тематичних 

книжкових виставок та зустрічей, конкурсу плакатів 
серед шкільних євроклубів, шкільної олімпіади; орга-
нізація широкомасштабних заходів за участю пред-
ставників влади, громадських організацій до святку-
вання Дня Європи в м. Івано-Франківськ. 

Сума: $ 5800

Організація: Регіональний благодійний фонд “Рівне. 
Європейський вибір” (33027, м. Рівне, проспект 
Миру, 2/45, тел. (0362) 23 23 25)

Керівник проекту: Смолінський Микола 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європейської 

інформації на базі Рівненської державної обласної 
бібліотеки; проведення прес-конференцій для жур-
налістів, тематичних занять та конкурсу для шкільних 
євроклубів, навчально-методичних семінарів та тре-
нінгів для керівників шкіл, шкільних євроклубів, пред-
ставників громадських організацій, фотовиставки та 
молодіжного табору; організація широкомасштабних 
заходів до святкування Дня Європи в м. Рівне. 

Сума: $ 4100

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: Розвиток діяльності Центру європейської 

інформації на базі Хмельницької обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки ім. М.Островського; прове-
дення навчальних семінарів для методистів та дирек-
торів районних та міських бібліотек Хмельницької 
області, тематичних інтернет-конференцій; відкриття 
3-х інформаційних пунктів на базі районних і міських 
бібліотек; організація круглих столів до святкування 
Дня Європи в м. Хмельницькому. 

Сума: $ 4100

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: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Кіровоградської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського; 
проведення книжкових та фотовиставок, лекцій для 
студентів та вчителів, вікторини та конкурсу для шко-
лярів, міжнародної науково-практичної конференції 
для працівників бібліотек; організація конкурсу дитя-
чого малюнка, книжкової виставки, обласного семі-
нару-практикуму для керівників районних центрів 
європейської інформації, міні-тренінгів для школярів в 
рамках святкування Дня Європи у м. Кіровоград. 

Сума: $ 5500
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Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Товариство інтелектуальної власності” 
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48, 
тел. (056) 785 18 29)

Керівник проекту: Біленогова Людмила 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Дніпропетровської 
обласної універсальної наукової бібліотеки; 
проведення європейського інформаційного 
ярмарку, Днів європейської музики, віртуальних 
екскурсій країнами Європи для школярів та 
студентів, дискусійного засідання та семінару для 
представників громадських організацій та студентів, 
оглядових лекцій для викладачів вузів та шкільних 
вчителів; організація Європейських фестивалів, 
тематичної фотовиставки та молодіжних турнірів до 
святкування Днів Європи у м. Дніпропетровськ. 

Сума: $ 4100

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Центр Європейських Ініціатив” (40030, м. Суми, вул. 
Героїв Сталінграда, 10, Обласна наукова бібліотека, 
Центр європейської інформації, тел. (0542) 65 04 88, 
79-11-78)

Керівник проекту: Десятова Анна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Сумської обласної 
універсальної бібліотеки ім. Н.К.Крупської; 
проведення тренінгів, рольових ігор з тематики 
європейської інтеграції та таборів англійської мови 
для молоді регіону, круглого столу для державних 
службовців та представників громадських 
організацій; підтримка функціонування мережі 
шкільних євроклубів у м. Суми; організація 
навчальних сесій для бібліотекарів області, 
“Європейського містечка” до святкування Дня 
Європи. 

Сума: $ 9998

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

Керівник проекту: Нікітчук Людмила 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Харківської обласної 
наукової бібліотеки; проведення виїзних семінарів 
для вчителів, семінарів-тренінгів для працівників 
бібліотек та їх відвідувачів, щоквартальних тренінгів 
„Як створити Євроклуб” для ініціативних груп серед 
вчителів та учнів; організація широкомасштабних 
заходів до святкування Дня Європи в м. Харкові. 

Сума: $ 9910

Організація: Луганська обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. О.М. Горького (91053, м. Луганськ,  
вул. Радянська, 78, тел. (0642) 53 73 21)

Керівник проекту: Шестопал Ірина 
Зміст проекту: Створення та забезпечення діяльності 

Центру європейської інформації на базі Луганської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
М.Горького; проведення прес-конференції для 
ЗМІ, тренінгу для вчителів сільських шкіл області, 
круглого столу для державних службовців та 
представників громадських організацій, тематичної 
книжкової виставки, конкурсу творчих робіт серед 
студентів та школярів; організація рольової гри 
для молоді в рамках святкування Дня Європи у м. 
Луганськ. 

Сума: $ 7900

Організація: Миколаївська обласна організація 
Національної спілки журналістів України  
(54027, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, к. 216, 
тел. (0512) 35 43 56)

Керівник проекту: Стеценко Микола 
Зміст проекту: Створення та забезпечення 

діяльності Центру європейської інформації на базі 
Миколаївської обласної універсальної наукової 
бібліотеки; проведення семінарів та круглих 
столів для депутатів міської ради, журналістів та 
представників громадських організацій; організація 
круглого столу, книжкових та фотовиставок до 
святкування Дня Європи в м. Миколаїв. 

Сума: $ 9114

Організація: Сімферопольська міська громадська 
організація “Регіональне ресурсне агентство “Крим-
Перспектива” (95006, м. Сімферополь, вул. Хацка, 
13, кв.1, тел. (0652) 505 812)

Керівник проекту: Шамков Юрій 
Зміст проекту: Створення та забезпечення 

діяльності Центру європейської інформації 
на базі Кримської республіканської установи 
“Універсальна національна бібліотека імені І.Франка” 
у м. Сімферополь; проведення круглого столу, 
дискусійних клубів за участю державних службовців 
та представників громадських організацій, 
конкурсів малюнку та фотографії серед молоді; 
участь в організації широкомасштабних заходів до 
святкування Дня Європи у м. Сімферополь. 

Сума: $ 9000
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Позаконкурсні та інноваційні проекти
Кількість проектів: 3 
Кількість організацій: 3
Сума: $ 34374
Частка у загальній сумі проектів: 0.68% 

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Левандовська Лілія 
Зміст проекту: Проведення евалюаційної зустрічі 

команди тренерів рольових ігор проекту 
“Формування майбутнього Європи”. 

Сума: $ 4200

Організація: Благодійний фонд “Інтелектуальна 
перспектива” (01021, м. Київ, вул. Шовковична, 12, 
кв. 206, тел. (044) 255-7541, 7483)

Керівник проекту: Головаха Євген 
Зміст проекту: Участь у міжнародному моніторинговому 

порівняльному соціологічному дослідженні European 
Social Survey, проведення за погодженою з міжнарод-
ною дослідницькою групою методикою та з використан-
ням спільного інструменту загальноукраїнського опиту-

вання, депонування даних опитування у міжнародному 
архіві для проведення подальшого порівняльного ана-
лізу і поширення об’єктивної інформації про стан та 
перебіг соціально-політичних процесів в Україні. 

Сума: $ 23980

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Громадське об’єднання “Клуб Молодих Дипломатів 
України” (03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 11, кв. 66, 
тел. (097) 944-81-33)

Керівник проекту: Заводовський Ілля 
Зміст проекту: Участь делегації з України (2 лектори 

та 6 студентів) у Міжнародній літній школі 
“Чорноморський регіон: перспективи регіональної 
безпеки після самміту НАТО в Бухаресті” у с. Лосєво 
(Ленінградська обл., Російська Федерація). 

Сума: $ 6194

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА

Організація: Тернопільська міська громадська 
організація “Тернопільський прес-клуб” (46001,  
м. Тернопіль, вул. О. Кульчицької, 3-5,  
тел. (0352) 53 19 37)

Керівник проекту: Дзьоба Галина 
Зміст проекту: Створення та забезпечення діяль-

ності Центру європейської інформації на базі Терно-
пільської обласної наукової бібліотеки; проведення 
тематичних круглих столів за участю представни-
ків громадських організацій, бібліотек, журналістів, 
підсумкової прес-конференції; організація виставки 
літератури та демонстрація тематичного фільму до 
святкування Дня Європи в м. Тернопіль. 

Сума: $ 9040

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 дводенного тренінгу для 

представників 24 регіональних Центрів європейської 
інформації з практик залучення додаткового 
фінансування від міжнародних фондів, організацій, 
а також на місцевому рівні (від органів державної 
влади, спонсорів, благодійників тощо); видання за 
результатами тренінгу методичного посібника. 

Сума: $ 12009
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Діяльність, ініційована та реалізована  
програмою

Кількість проектів: 1 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 18340

Частка у загальній сумі проектів: 0.36%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Операційні проекти 1 $ 18340

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Солоненко Ірина 
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції 

“Підвищення прозорості переговорного процесу 
з ЄС: міжнародний досвід та уроки для України”, 

круглого столу з питань інтелектуальної власності 
в угоді про асоціацію, видання аналітичної доповіді 
щодо ролі громадянського суспільства в угоді про 
асоціацію та створення тематичної веб-сторінки на 
порталі “Європейський простір”  
(http://www.eu.prostir.ua/themes/ua-eu.html) 

Сума: $ 18340

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: 
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”
Кількість проектів: 94 

Кількість організацій: 61

Сума: $ 660692

Частка у загальній сумі проектів: 13.15%

 

У 2008 році програма продовжувала виконувати затверджені стратегічні завдання 
та покладену на неї місію – розвивати співробітництво між представниками міжнародної 
громадськості у вирішенні соціальних та соціально-економічних проблем, що виникли в перехідний 
період після розпаду Радянського Союзу та соціалістичної системи. А оскільки останнім часом 
Україна привертала пильну увагу міжнародної громадськості, то програма також ставила за мету 
створювати можливості для презентації за кордоном кращих практик, накопичених українською 
громадськістю у різних сферах, просуваючи імідж України як держави демократичного типу 
розвитку.
Програма сприяла ініціативам, спрямованим на обмін ідеями, аналітикою, досвідом та знаннями 
за такими основними стратегічними напрямами:

• Залучення експертизи європейської/ євроатлантичної інтеграції та вивчення досвіду нових 
країн-членів ЄС (включно з Румунією і Болгарією) та країн-учасниць процесу Асоціації і 
Стабілізації;

• Поглиблення діалогу та обміну досвідом між представниками громадянського суспільства 
країн-учасниць східного вектору Європейської політики сусідства;

• Зміцнення складової громадянського суспільства у розвиткові відносин між Україною та 
Росією.

Пріоритети діяльності у 2008 році було зорієнтовано на ті пріоритети програмної діяльності 
МФВ, де потребувалися вивчення і адаптація іноземного досвіду:

• впровадження принципів верховенства права у суспільстві;

• громадський моніторинг дій влади та налагодження діалогу громадськості і влади;

• вивчення та впровадження міжнародного досвіду адвокації (наприклад, щодо захисту прав 
споживачів, захисту довкілля тощо);

• підвищення ефективності політики європейської інтеграції України та мобілізація громадської 
підтримки політики європейської/євроатлантичної інтеграції України;

• підвищення ролі незалежних ЗМІ (підвищення соціальної відповідальності журналістики, 
журналістські розслідування, розвиток системи законодавства у сфері ЗМІ, реформування 
державних та комунальних ЗМІ);

• впровадження кращих практик антикорупційних заходів;

• громадський моніторинг енергетичного сектору;

• досвід громадського контролю за витратами з місцевих бюджетів;

• аналіз міжнародного досвіду реформування сфери ЖКГ та міської інфраструктури;
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• розвиток системи охорони здоров‘я (розвиток паліативної допомоги, захист прав людини 
в сфері охорони здоров’я, громадський моніторинг сфери охорони здоров‘я, залучення 
представників вразливих груп – СІН та ЛЖВ – до процесу прийняття рішень).

Конкурси 2008 року:

• Конкурс “Міжнародний досвід впливу громадянського суспільства на демократичні 
перетворення” спрямований на посилення спроможності громадянського суспільства 
України у вирішенні суспільно значущих питань через обмін міжнародним досвідом, 
практиками, ідеями, а також інформування про український досвід демократичних 
перетворень та сприяння формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені 
через співпрацю організацій громадянського суспільства України та інших країн. Загальна 
кількість заявок, які надійшли на конкурс – 67, із них підтримано 32 проекти.

• Конкурс “Обмін досвідом між Чеською Республікою та Україною з питань європейської 
інтеграції та впровадження реформ” спрямований на поширення кращих практик 
діяльності громадських організацій Чеської Республіки та України стосовно залучення 
громадянського суспільства до загального процесу реформування та європейської 
інтеграції. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 31, із них підтримано  
13 проектів.

Оскільки більшість проектів, підтриманих в межах двостороннього конкурсу (період виконання – 
2008-2009 рр.), була ініційована громадськими організаціями із регіонів України, то наголос 
ставиться на впровадженні європейських стандартів та цінностей передусім на локальному 
рівні. Партнери поширюватимуть практичні приклади того, як “європейська” модель вирішення 
нагальних завдань спрацювала в Чеській Республіці і може бути так само застосована в Україні, 
скажімо, у таких сферах, як: права людини, охорона здоров’я, соціальна інтеграція тощо.
Цілі проектів дуже різноманітні, але всі є значущими для українського суспільства, серед них: 
місцевий економічний розвиток, реформування у сфері юстиції, впровадження медичного права, 
поширення антикорупційних практик, запобігання міжетнічній напрузі, інформування громадськості 
щодо питань європейської інтеграції, поширення практик відповідального споживання, 
вдосконалення соціальної роботи з вразливими верствами населення тощо. Далеко не кожен 
проект запропонує законодавчі зміни, але усі підтримані ініціативи зроблять посильний внесок до 
загального процесу реформ в Україні і сприятимуть інтеграції України до європейської спільноти 
та поширенню загальнолюдських цінностей.
Серед українсько-чеських ініціатив, що розпочалися 2008 року, варто відзначити проекти, 
спрямовані на: розвиток медичного права в Україні (проект посприяв заснуванню Фундації 
медичного права і біоетики України та підготовці навчально-методичного посібника з розвитку 
медичного страхування) та розвиток соціально і екологічно орієнтованої економіки (у трьох областях 
України поширено кращі практики органічного землеробства, екологічного лісокористування та 
енергозбереження, біосертифікації, справедливої торгівлі тощо, що відповідають стандартам 
ЄС).
Програма долучилася також до конкурсу “Створення і проведення телевізійного ток- шоу на 
тему досвіду європейських реформ та перспектив його впровадження в Україні”, ініційованого 
Європейською програмою МФВ. Підтримано два проекти у м. Вінниці та АР Крим (період виконання 
– 2009 р.). Формат ток-шоу дозволить журналістам, експертам та ширшій громадськості висловити 
різні погляди на реформи, що мають бути впроваджені у процесі європейської інтеграції, а також 
послухати міркування своїх колег із інших європейських країн, в т.ч. колишніх радянських країн. 
Глядачі дізнаються більше про базові цінності європейської спільноти, а також про те, яку додану 
вартість отримує суспільство, що достримується європейських стандартів у таких сферах, 
як: захист прав людини, діяльність громадських організацій, місцеве самоврядування, освіта і 
незалежне тестування, охорона здоров‘я та права пацієнтів, муніципальні послуги і тарифи, 
регіональний економічний розвиток, довкілля та інші. 
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2008 року виконувався ряд проектів, що були підтримані в межах третього туру конкурсу 
“Партнерство громадськості в регіоні Україна-Молдова-Румунія” у співпраці з Фондом Сороса 
у Молдові та Фондом Сороса у Румунії. Через тристоронні ініціативи громадськість намагалася 
донести до правлячих кіл рекомендації щодо вирішення проблем цього регіону, зокрема тих, що 
стосуються регіональної безпеки, Придністровського конфлікту, процесів міграції, захисту прав 
національних меншин, європейської інтеграції України і Молдови тощо. 
Проекти, що здійснювалися консорціумами аналітичних центрів України, Молдови і Румунії, 
увінчалися такими аналітично-прикладними звітами (опубліковано україно- та англомовні версії):

• “Соціетальна безпека”. (Бухарест-Кишинеу-Київ, ІЕАС, 2008, укр., англ., рум.). В основу 
дослідження покладено методологію аналізу “безпеки суспільства” або “соціетальної 
безпеки” (societal security), у фокус якої потрапляють такі фактори, як згуртованість та 
ідентичність суспільства, що визначають його здатність реагувати на різноманітні виклики 
сучасності. Серед досліджених чинників, що впливають на стан соціетальної безпеки: 
міграція, демографічні проблеми, мовно-культурний фактор, проблеми громадянства, 
соціальна структура тощо. Презентація звіту в Україні відбулася в листопаді 2008 року. 

 Інші доробки тристоронньої аналітичної групи, що здійснює соціально-політичні 
дослідження в межах співпраці в регіоні Румунія-Україна-Молдова: “Тристоронній план щодо 
придністровського врегулювання” (2005-2006) та “Тристоронній підхід до європейської та 
євроатлантичної інтеграції” (2006-2007).

• “Управління міграцією в Чорноморському регіоні: Молдова, Румунія та Україна”. (Київ, МЦПД, 
2008, укр., англ., http://www.icps.com.ua/doc/Migration_UKR.pdf). У публікації представлено 
аналіз спільних проблем міграційних потоків і міграційних політик у Молдові, Румунії 
та Україні, а також план поліпшення реалізації національних міграційних політик через 
посилення двосторонньої, тристоронньої та прикордонної регіональної співпраці в управлінні 
міграцією в Чорноморському регіоні. Дослідниками розглядаються такі чинники міграції, 
як невирішені територіальні та етнічні конфлікти, проникні кордони, слабкі демократичні 
інституції та бідність. У висновках наводиться ряд рекомендацій щодо вирішення спільних 
для трьох країн проблем, пов‘язаних із захистом біженців й осіб, які потребують притулку, 
виконанням міжнародних конвенцій і законів про біженців, а також вдосконаленням слабких 
інтеграційних політик. Презентація звіту в Україні відбулася у січні 2009 року.

• “Дієва інституційна реакція для боротьби з нетерпимістю та екстремізмом у Чорноморському 
регіоні” (Бухарест, IPP, 2008, англ.). Праця містить порівняльний аналіз випадків 
дискримінації, проявів екстремізму, порушення прав меншин, що мають місце у країнах-
учасницях проекту; аналізуються особливості феномену екстремізму в Чорноморському 
регіоні з наголосом на проблематиці національних і етнічних меншин; подається регіональне 
бачення витоків цього явища. Аналітики надають ряд ґрунтовних рекомендацій урядам країн 
щодо ліквідації чи зменшення цих проблем. 

• 2008 року в Україні було представлено також аналітичний огляд міжнародної групи 
дослідників із України, Румунії, Молдови і Угорщини “Міжетнічні відносини, права меншин 
та проблеми безпеки: чотиристоронній погляд (Україна-Молдова-Румунія-Угорщина)”. (Київ, 
Пальміра, 2008, англ.). Огляд представляє рекомендації щодо розвитку національного 
законодавства, що стосується прав національних меншин, оптимізації мовної та освітньої 
політики, впровадження культури добросусідства тощо (http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/
ee/news/?doc:int=6123).

Загалом, підтримані 2008 року ініціативи сприяли таким основним досягненням:
• у сфері публічної політики: привернуто інтерес громадськості до моніторингової діяльності у 

бюджетній, нафтогазовій сферах та сфері житлово-комунального господарства; на основі 
аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розроблено ряд практичних рекомендацій для 

http://www.icps.com.ua/doc/Migration_UKR.pdf
http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/ee/news/?doc:int=6123
http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/ee/news/?doc:int=6123
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урядових структур та органів місцевого самоврядування з таких питань, як: покращення 
міграційної політики та політики державного захисту прав національних та етнічних меншин, 
приведення процедур розпорядчої діяльності у відповідність до вимог ЄС, впровадження 
фіскальної децентралізації в Україні; підвищено обізнаність державних службовців 
локального рівня з питань ефективної реалізації публічної політики, розвитку соціально та 
екологічно відповідальної економіки, розвитку соціального партнерства з місцевими НУО, 
впровадження гендерно чуйних практик у роботі місцевих органів влади тощо.

• у сфері європейської інтеграції: проаналізовано кращі зарубіжні практики залучення 
громадськості до переговорного процесу з ЄС для підвищення його прозорості та 
вищої ефективності європейської інтеграції України; поширено методологію викладання 
європейських студій та ведення європейських клубів у школах Сумщини; підвищено 
обізнаність молодих активістів Донеччини, Сумщини, Полтавщини з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції через ряд тренінгів у цих областях та навчальних візитів до 
Польщі і Румунії; 

• у сфері верховенства права: підвищено обізнаність українських суддів щодо європейських 
практик судового захисту прав людини за допомогою механізмів адміністративної юстиції; 
поширено кращі іноземні практики захисту прав дітей та медіації серед однолітків в школах 
задля зменшення випадків підліткового насилля; зроблено внесок до розвитку діяльності 
юридичних клінік та покращення послуг притулків для біженців і нелегальних мігрантів 
через тренінги для працівників; поширено кращі практики співпраці третього сектору 
з документалістами з метою ефективнішого використання документальних фільмів у 
правозахисній діяльності;

• у сфері медіа: підвищено обізнаність українських журналістів щодо соціально відповідальної 
журналістики, толерантних підходів у висвітленні тем, які торкаються національних 
і етнічних меншин, уникнення мови ворожнечі в ЗМІ, особливо в полікультурному та 
багатоконфесійному середовищі; поширено інноваційні технології розвитку мобільної 
громадянської журналістики через впровадження в Інтернет-виданнях блогів, живих 
журналів, щоденників тощо.

• у сфері охорони здоров‘я: розпочато комплексне дослідження стану безпеки та прав 
пацієнтів на євразійському просторі; на основі аналізу зарубіжного досвіду створено 
навчально-методичний курс з медичного права та посібник з питань медичного страхування; 
зроблено пілотний порівняльний аналіз законодавства у сфері забезпечення прав людини 
до адекватного доступу до знеболювальних засобів та паліативної допомоги;

• у сфері соціальної допомоги: адаптовано інноваційну модель системи Керованого 
навчання для дітей з особливими потребами; напрацьовано рекомендації щодо повернення 
мігрантів та надання притулку біженцям і нелегальним мігрантам; на основі досвіду Польщі 
розроблено тренінговий курс соціальної реабілітації та професійної освіти у пенітенціарних 
закладах, а також рекомендації соціальним працівникам та громадським організаціям, які 
опікуються людьми, що опинилися поза межами суспільства; поширено методологію груп 
Товариської підтримки як інструмент допомоги соціально виключеним особам.

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ, ЩО ВИКОНУВАЛИСЯ В УКРАЇНІ 

Протягом 2008 року в Україні загалом було реалізовано біля 50 проектів, дві третини з яких 
виконувалися в регіонах України. Усі проекти були по-своєму цікавими та результативними. Серед 
них варто згадати такі:

• “Врегулювання міжетнічної напруги в Криму”. Поширено досвід чеської громадськості 
щодо соціально відповідальної журналістики та стилю управління місцевих органів влади 
у полікультурному та багатоконфесійному середовищі, підвищено обізнаність кримських 
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журналістів, вчителів та чиновників щодо методів виявлення мови ворожнечі та уникнення 
не толерантних висловлювань у повсякденній роботі. Учасниками проекту було оформлено 
справу до прокуратури АР Крим стосовно статті у газеті “Крымская правда”, текст якої 
кваліфікувався експертами-лінгвістами як розпалювання міжетнічної ворожнечі.

• “Інформацією проти нелегальної міграції!”. Українським журналістам з регіонів України, де 
найбільш відчутні проблеми міграції, надано допомогу чеськими та українськими експертами 
з питань методики висвітлення проблем міграції та мігрантів у ЗМІ. За результатами проекту 
готується збірка журналістських матеріалів “Українські заробітчани за кордоном: пошуки 
виходу із лабіринту експлуатації трудових нелегалів”.

• Вивчення польського досвіду реформування ЖКГ. Проаналізовано та поширено польський 
досвід співпраці місцевої влади, міських комунальних підприємств, об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та управлінських фірм, реформування ЖКГ на ринкових 
засадах. Розроблено посібник “Розробка тренінгового курсу для керівників ОСББ і міських 
комунальних підприємств на базі польського досвіду реформування ЖКГ” (Львів-Краків, 
2008, укр.), у якому запропоновано практичні поради щодо управління будинком, економічні 
і правові аспекти приймання будинку з комунального обслуговування під управління 
об’єднанням співвласників тощо. Окрему інформацію вміщено на сайті Центру досліджень 
місцевого самоврядування (http://www.cdms.org.ua/ua/economic_policy/management/). 
Також за сприяння програми Схід-Схід партнерами було розроблено посібник “Вивчення 
досвіду співпраці громадськості і влади Кракова у формуванні комунальних тарифів і 
розповсюдження його на Україні” (Львів-Краків, 2008, укр.), що висвітлює питання впливу 
громадськості на формування комунальних тарифів житлово-комунальних послуг – окремі 
матеріали якого також можна знайти на сайті http://www.cdms.org.ua/ua/economic_policy/
tariff_policy/?articles_id=68&num=0.

• “Вирішення конфліктів без насилля та поширення практик медіації однолітків в школах”. У 
загальноосвітніх школах трьох областей України поширено програми медіації однолітків, що 
є конструктивним методом для вирішення конфліктів у навчальних закладах та формування 
у підлітків розуміння і прийняття основних засад демократичного суспільства: верховенства 
права, поваги до інших членів суспільства, толерантності, відповідальності за власні вчинки 
тощо. Підготовлено активістів-тренерів з медіації серед школярів старших класів, що надалі 
сприятимуть розвитку безпечних шкільних спільнот.

• “Центри підприємництва – проти безробіття”. На основі польського досвіду створено два 
Клуби кар’єр для молоді у Косівському районі Івано-Франківської області та Кіцманському 
районі Чернівецької області у співпраці з місцевими навчальними закладами з метою 
підготовки молоді до усвідомленого вибору свого трудового шляху та виробленні базових 
навичок поведінки на ринку праці в умовах ринкової економіки; підготовлено консультантів 
та тренерів з питань працевлаштування молоді та розвитку підприємливості; розроблено 
тренінгову програму та опубліковано посібник “Підприємництво і молодь”; проведено ряд 
семінарів для заступників директорів шкіл та соціальних педагогів з питань підприємливості 
на практиці.

• “Інтеграція соціально ізольованих груп: досвід Польщі та України”. На основі кращих 
польських і українських практик розроблено поради соціальним працівникам та 
громадським організаціям, які опікуються соціально виключеними особами – бездомними, 
тривало безробітними, бідними. Рекомендації викладено у посібнику “Як адаптувати 
європейський досвід вирішення бездомності в Україні” (Київ, Народна допомога, 2008), 
який крім того, містить порівняльний аналіз проблем бездомності в Польщі та Україні, витяги 
із законодавства, глосарій. За підтримки програми вийшла також публікація партнера 
проекту – Спільноти взаємодопомоги Оселя – “Всі люди мають потенціал” (Львів, Паіс, 
2008), в якій представлено метод педагогічної роботи із соціально виключеними “допомога 
для самодопомоги”. Метод спрямовано на активізацію, розвиток та успішне функціонування 
особистості без пасивного очікування допомоги.

http://www.cdms.org.ua/ua/economic_policy/management/
http://www.cdms.org.ua/ua/economic_policy/tariff_policy/?articles_id=68&num=0
http://www.cdms.org.ua/ua/economic_policy/tariff_policy/?articles_id=68&num=0
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• “Пацієнтські організації Східної Європи та Азії за безпеку пацієнтів”. Розпочато комплексне 
дослідження стану безпеки та дотримання прав пацієнтів в країнах Південно-східної Європи 
та Азії з метою залучення країн-учасниць до виконання Всесвітньої декларації з охорони 
здоров‘я, удосконалення національного законодавства, що регулює безпеку пацієнтів та 
розвиток міжнародного руху за безпеку пацієнтів. Матеріали проекту, що завершиться 
2009 року, можна знайти на сайті: http://ps.medpravo.org.

Деякі проекти, що проводилися в Україні, допомогли нашим зарубіжним колегам ознайомитися із 
кращими практиками, напрацьованими українською громадськістю у таких галузях, як: громадська 
журналістика (стажування фахівців з Казахстану з питань мобільних технологій); захист прав 
пацієнтів (обмін досвідом між країнами колишнього СРСР та Південно-Східної Європи); соціальна 
активність школи як осередку громадської активності (тренінг для представників із 16 країн з 
питань розвитку партнерства між школою і громадою); інклюзивна освіта (стажування фахівців із 
Таджикистану з питань перших кроків впровадження моделі інклюзивної освіти в систему освіти); 
освіта толерантності у школі (стажування вчителів із Грузії з питань впровадження у шкільну та 
позакласну роботу принципів толерантних міжетнічних відносин); висвітлення проблем людей, що 
живіть з ВІЛ (стажування лідерів НУО з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Литви та Естонії з питань 
роботи з медіа); громадська адвокація (школа активного адвокасі для лідерів молодіжних НУО із 
України, Росії і Білорусі); молодіжне підприємництво (навчальний візит фахівців із Росії, Молдови 
та Азербайджану щодо розвитку центрів молодіжної підприємливості та організації клубів кар‘єри 
для місцевої молоді) тощо.

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ПРОЕКТАХ, ПІДТРИМАНИХ  
ПРОГРАМОЮ “СХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” ЗА КОРДОНОМ 

2008 року близько 500 українських фахівців та громадських активістів взяли участь у виконанні 
близько 60 міжнародних проектів за кордоном. Це були проекти, як ознайомчо-стажувального 
характеру (для цільових аудиторій української громадськості), так і інформаційно-аналітичного, 
де українські експерти представляли вітчизняні практики та досвід.
З метою вивчення європейського досвіду впровадження реформ було, наприклад, підтримано 
навчальні візити, що стосувалися реформування житлово-комунального господарства та 
формування муніципальних тарифів (Польща), фіскальної децентралізації (Словаччина), місцевого 
економічного розвитку та впровадження практик соціально та екологічно відповідальної економіки 
(Чеська Республіка), медичного права і медичного страхування (Чеська Республіка).
На семінарах і тренінгах, що проводилися зарубіжними партнерами, українські фахівці мали змогу 
ознайомитися з кращими практиками у таких сферах, як: активізація участі місцевої громадськості 
у процесі прийняття рішень органами місцевої влади (Чеська Республіка), прозорість діяльності 
місцевого самоврядування (Польща), гендерна чуйність у роботі місцевої влади (Литва), 
інформаційно-просвітницька діяльність з питань європейської інтеграції (Польща, Чеська 
Республіка, Румунія), молодіжне лідерство (Польща та Румунія), медіація в школах і зменшення 
рівня підліткового насилля (Польща), реабілітація, соціальна інтеграція та товариська підтримка 
вразливих верств населення (Польща), соціально-психологічна допомога сім‘ям, що мають дітей-
аутистів (Польща та Чеська Республіка), кероване навчання дітей з особливими потребами 
(Польща),
Українські експерти активно запрошуються до участі у регіональних проектах з питань, що 
турбують міжнародну громадськість та вимагають об‘єднання зусиль, спільної експертизи та 
постійного обміну інформацією – це питання енергетичної безпеки, міграційні процеси в Європі, 
питання толерантності, сучасні геополітичні процеси та заморожені конфлікти, відносини між 
Україною і Росією та Росії з країнами-сусідами тощо. Ці проблемні напрямки будуть у полі уваги 
програми і наступного року.

http://ps.medpravo.org


Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  74

ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО БУЛА ІНІЦІЙОВАНА ТА ВИКОНАНА ПРОГРАМОЮ

Проекти, які ініціювала програма “Схід-Схід”, дозволили залучати експертні ресурси національних 
фондів Сороса інших країн для формування пріоритетів міжнародної співпраці громадськості та 
стимулювання моніторингових і адвокаційних ініціатив. Найважливішими є такі два напрямки:

• Разом з “Європейською програмою” започатковано регіональний громадський діалог та 
співпрацю експертів та представників національних фондів мережі ІВС з Азербайджану, 
Грузії, Вірменії, Молдови і України щодо Європейської політики сусідства з метою сприяння 
урядам країн-партнерів ЄПС у впровадженні реформ. Ініціатива розвинеться у форматі 
Східного партнерства (СП) та сприятиме процесу євроінтеграції України та країн-партнерів 
через вивчення можливостей СП, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем у регіоні 
через використання інструментарію СП, а також посилення ролі громадськості у соціально-
політичних процесах у регіоні СП та Чорноморському регіоні.

• Разом з програмою “Посилення впливу громадянського суспільства” розпочато ініціативу 
з питань громадського моніторингу в енергетичній та бюджетній сферах. Проаналізовано 
досвід і практики моніторингової діяльності громадськості Казахстану, Азербайджану 
та інших країн в енергетичній сфері, а також накреслено план сприяння розвитку 
громадського моніторингу прибутків та засад формування тарифів в енергетичній галузі 
в Україні і Грузії. Міжнародною експертною групою підготовлено аналітичне подання до 
Extractive Industries Transparency Initiative щодо розширення критеріїв цієї міжнародної 
Ініціативи на транспортування вуглеводневих енергетичних ресурсів, що дозволить 
підвищити ефективність громадського моніторингу в країнах, які транспортують нафту і 
газ. Цей крок сприятиме прозорому обліку і розподілу прибутків в Україні і Грузії як країнах-
транспортерах газу і нафти.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

На жаль, розбалансованість політичної та виконавчої влади в Україні призводить до гальмування 
адаптації кращого іноземного досвіду до українських умов та впровадження напрацювань 
міжнародних проектів. Як відповідь на цей виклик, програма активно залучає представників 
різних гілок влади до виконання проектів та створює умови для безпосереднього спілкування 
українських посадовців із іноземними колегами, громадськістю, журналістами під час семінарів в 
Україні та ознайомчих візитів за кордон. 

Партнерство та співфінансування:

Програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” вдячна за увагу та співпрацю дипломатичним 
колам Чеської Республіки, Румунії, Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини та інших країн, які 
проявляють зацікавленість до ініціатив програми. Зокрема, пан Посол Румунії в Україні не раз 
високо оцінював аналітично-прикладні доробки, спільно напрацьовані аналітичними центрами 
Румунії, Молдови та України, рекомендації яких беруться до уваги урядовими структурами Румунії 
при формуванні регіональної політики. Підтримані проекти в рамках двостороннього конкурсу 
“Обмін досвідом між Чеською Республікою та Україною з питань європейської інтеграції та 
впровадження реформ” були презентовані у листопаді 2008 року, у Празі. Представники МЗС 
Чеської Республіки (Transition Promotion Program) високо оцінили діяльність програми “Схід-Схід” 
щодо розвитку українсько-чеської співпраці та підкреслили важливість координації дій, відкритого 
обговорення діяльності донорських програм, як запоруки ефективного використання коштів, 
спрямованих на розвиток суспільства.
Досвід Міжнародного фонду Відродження заразом із досвідом підтриманих ним громадських 
організацій дедалі більше притягує увагу громадськості країн, що знаходяться на схід від України, 
зокрема, інтерес до українських практик виявляють кавказькі країни, Казахстан, Киргизстан, 
Таджикистан, Монголія та інші. Використовуючи ресурси програми “Схід-Схід”, МФВ часто стає 
медіатором у процесі поширення кращого досвіду, набутого українськими НУО під час виконання 
міжнародних проектів з фахівцями із інших країн та адаптації вивчених практик до місцевих умов. 
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Програма “Схід-Схід” в Україні намагається посилити мультиплікаційний ефект, підтримуючи 
поширення успішних практик, методів, інструментарію та знань серед ширшої громадськості як в 
Україні, так і за її межами, сприяючи посиленню впливу громадянського суспільства.
Співфінансування проектів цього року іншими донорами та програмами склало майже 50 відсотків. 
Зокрема, кошти на виконання спільних ініціатив надавали: Європейська Комісія, МЗС Чеської 
Республіки, Фонд підтримки демократії, Фонд ім. Роберта Боша, Міжнародний Благодійний Фонд 
“Open Ukraine”, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Чорноморський довірчий фонд регіонального 
співробітництва, Slovak Aid, Hanszaidel Shtiftung, Forum of Civil Society of Mongolia, а також Міська 
держадміністрація м. Донецька (департамент з питань сім‘ї та молоді) та Чернігівська обласна 
державна адміністрація.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 2 $ 7858

Вінницька обл. 1 $ 5908

Дніпропетровська обл. 4 $ 4812

Донецька обл. 12 $ 87240

Івано-Франківська обл. 6 $ 43408

м. Київ 35 $ 262815

Київська обл. 2 $ 13201

Луганська обл. 1 $ 5509

Львівська обл. 8 $ 51013

Миколаївська обл. 1 $ 11653

Одеська обл. 1 $ 7673

м.Севастополь 1 $605

Сумська обл. 4 $ 23869

Тернопільська обл. 1 $ 10424

Харківська обл. 2 $ 16172

Черкаська обл. 1 $ 10823

Чернівецька обл. 3 $ 23098

Чернігівська обл. 2 $ 19121

Операційні проекти 7 $ 55490
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Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні

Кількість проектів: 43 

Кількість організацій: 38

Сума: $ 488005

Частка у загальній сумі проектів: 9.71%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 6260

Донецька обл. 3 $ 40776

Івано-Франківська обл. 3 $ 42218

м. Київ 19 $ 227063

Київська обл. 1 $ 11642

Львівська обл. 4 $ 45034

Миколаївська обл. 1 $ 11653

Одеська обл. 1 $ 7673

Сумська обл. 2 $ 16143

Тернопільська обл. 1 $ 10424

Харківська обл. 2 $ 16172

Черкаська обл. 1 $ 10823

Чернівецька обл. 2 $ 23003

Чернігівська обл. 2 $ 19121

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Смірнов Олег 
Зміст проекту: Проведення тренінгу в Тбілісі для 

грузинських вчителів-тренерів, які сприяють 
мультикультурній обізнаності школярів (16-21 
листопада), а також стажування грузинських 
фахівців в АР Крим з метою спільної участі із 
українськими вчителями у впровадженні програми 
“Культура добросусідства” та ознайомлення з 
тренінговими модулями на практиці (8-12 грудня 2008 
р.). Поширення серед грузинських та українських 
фахівців методології проведення тренінгів із 
вчителями та школярами з питань міжетнічних 
відносин та толерантності. Партнер – the Foundation 
for Human Resources Development (Georgia). 

Сума: $ 6260

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 семінарів у Хмельницьку  

(7 жовтня) та Миколаєві (21 жовтня), а також навчаль-
ного візиту до Кракова (18-22 листопада 2008 р.) для 
керівників ОСББ, МКП, ЖКГ, представників органів міс-
цевого самоврядування та НУО в межах українсько-
польського проекту з питань реформування житлово-
комунальної сфери. Поширення в Україні польського 
досвіду реформування ЖКГ, кращих практик функці-
онування об’єднань власників житла та їхньої співпраці 
з управителем будинку і постачальниками послуг. Роз-
робка і впровадження дистанційної навчальної програми 
для керівників ОСББ, комунальних та підприємств. Парт-
нер – Property Management Association (Poland). 

Сума: $ 11440

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”
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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 18-19 березня 2008 р. у  

м. Суми дводенного семінару та навчального візиту 
21-26 квітня 2008 р. до м. Плоцька (Польща) для осві-
тян міста та області з прикладами успішних практик 
роботи євроклубів у Польщі та Україні. Cтворення 
мережі шкільних європейських клубів та розвиок її 
діяльності на основі досвіду польських партнерів. 
Поширення знань з європейського виміру серед 
молоді Сум і області. Активізація прагнень молоді 
до особистісного росту та розвитку свого середо-
вища, а також мотивація шкільних вчителів до впро-
вадження в освітню програму європейських студій. 
Партнер – High school of P.Volodkovich (Poland). 

Сума: $ 7188

Організація: Лікарська асоціація Миколаївського 
регіону (54030, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 
1-а, тел. (0512) 369 107)

Керівник проекту: Глуховський Віктор 
Зміст проекту: Проведення 28-29 лютого 2008 р. у 

м. Києві семінару для українських та болгарських 
фахівців у сфері охорони здоров’я, спрямованого 
на аналіз європейського досвіду забезпечення 
прав пацієнтів і впровадження сучасних стандартів 
безпеки медичного обслуговування та захисту прав 
пацієнтів в Україні. Інформування громадськості та 
медичних працівників про права і повноваження 
громадян у системі охорони здоров’я через 
публікацію та поширення методичних матеріалів 
“Права пацієнтів: стандарти і реалії”. Партнери – 
Association for Patient’s Rights Defence (Bulgaria) and 
NGO Medical & Legal Association (Ukraine). 

Сума: $ 11653

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: Проведення серії інформаціних 

семінарів у містах Донецької області для молоді та 
активістів з питань європейської інтеграції (лютий-
березень 2008 р.), а також практичних семінарів 
у Молдові (м. Фалешті, 7-12 травня) та Румунії 
(м. Таргу Жу, 3-8 липня) в межах тристороннього 
проекту “Трансфер практик європейської інтеграції 
місцевій молоді Молдови та України (“Зроби Європу 
своїми руками”)”. Розробка довгострокової освітньої 

програми з європейської інтеграції для молоді 
малих міст і сіл; донесення до молоді з депресивних 
регіонів України та Молдови переконливих фактів 
про позитиви євроінтеграційного процесу на 
прикладі Румунії. Партнери – Public Association 
CUTEZATORUL (Moldova) and Youngsters without 
Borders Association (Romania). 

Сума: $ 16540

Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Український жіночий фонд” (04050, м. Київ,  
вул. Артема 79, оф.38, тел. (044) 568 5389)

Керівник проекту: Карбовська Наталія 
Зміст проекту: Проведення практичних семінарів 

для представників місцевих органів влади та 
громадськості з питань забезпечення механізмів 
реалізації гендерного законодавства України (мм. 
Київ та Івано-Франківськ, 19-21 лютого та м. Вільнюс, 
Литва, 14-18 квітня 2008 р.). Аналіз особливостей 
практичної реалізації гендерного законодавства 
та інтеграції гендерно чутливих практик у роботу 
органів виконавчої влади для забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на місцевому 
рівні. Апробація європейських практик, зокрема 
шведської методики впровадження ґендерно 
чутливих практик 3R у роботу місцевих органів 
влади. Партнер – The Center for Equality Advancement 
(Lithuania). 

Сума: $ 11151

Організація: Товариство охорони прав і гідності учнів 
“Фортеця” (46000, м. Тернопіль, а/с 10,  
тел. (0352) 52-81-19)

Керівник проекту: Хімейчук Іван 
Зміст проекту: Проведення двох семінарів-тренінгів 

на базі польської фундації “Щасливе дитинство” 
в м. Мотич Лєсний (квітень і червень 2008 р.) та 
підсумкового семінару у м. Тернопіль (вересень 
2008 р.) у межах польсько-українського проекту 
“Інтернет-форум молодіжних ініціатив”. Надання 
школярам тернопільських пілотних шкіл базових 
знань з підприємництва (в т.ч. соціального), згідно 
з потребами місцевого ринку, з використанням 
Iнтернет-технологій та елементів гри. Створення 
моделей бізнес-компаній, які імітують справжню 
діяльність (від планування до звітування). Створення 
Інтернет форуму молодіжних ініціатив та Інтернет-
порталу на основі польського партнера з 
українським перекладом. Партнер – Happy Childhood 
Foundation (Poland). 

Сума: $ 10424
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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 31 березня – 2 квітня 2008 

р. у Києві практичного семінару з питань відеоакти-
візму в процесі громадської та правової освіти для 
представників громадських організацій та студен-
тів-режисерів з України, Молдови, Білорусі і Росії. 
Поєднання інтересів третього сектору та професій-
них можливостей відео-документалістів задля підви-
щення ефективності діяльності громадських орга-
нізацій, використання потенціалу документального 
кіно в діяльності молодіжних, громадських та пра-
возахисних організацій на національному та міжна-
родному рівнях. Поширення методології спільного 
створення документальних фільмів як поєднання 
мистецтва та громадської діяльності. Аналіз відео-
продукції, продемонстрованої в межах Фестивалю 
документального кіно, з точки зору ефективності 
впливу документального кіно на вирішення суспіль-
них проблем. Партнери – People in Need (Czech Rep-
ublic), TV OWH Studio (Moldova), Center of Human Rig-
hts “Vesna” (Belarus) and the Helsinki Foundation for 
Human Rights (Poland). 

Сума: $ 13686

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”  
(01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9-А, кв. 5, 
тел. (044) 234 84 02)

Керівник проекту: Кошелєва Ксенія 
Зміст проекту: Проведення 12-14 квітня 2008 р. у Києві 

установчої зустрічі організацій та експертів з питань 
захисту прав пацієнтів, яка розпочинає міжнародну 
ініціативу “Пацієнтські організації Східної Європи та 
Азії за безпеку пацієнтів”. Розвиток міжнародного 
руху за безпеку пацієнтів у країнах Східної Європи 
та Азії шляхом об’єднання зусиль пацієнтських 
організацій ЦСЄ, Завкавказзя і Середньої Азії. 
Практичне залучення кожної з країн до виконання 
Всесвітньої декларації з охорони здоров’я. 
Створення локально-регіональних робочих груп 
фахівців з прав пацієнтів. Налагодження взаємного 
інформування та постійного обміну досвідом 
щодо захисту прав пацієнтів та удосконалення 
національного законодавства, що регулює 
безпеку пацієнтів. В межах ініціативи заплановано 
проведення регіональних досліджень та засідань 
робочих груп чотирьох міжнародних регіонів 
(Закавказзя – в Грузії, Середньої Азії – в Казахстані, 
Центральної та Східної Європи – в Польщі та 
Молдові), а також підсумкового семінару в Україні 

з презентацією розробленої програми розвитку 
міжнародного руху та плану дій партнерів. Партнери 
– Management and Assurance in Medicine Association 
(Moldova), Federation of Polish Patients (Poland), 
Georgian Alliance for Patient Safety (Georgia) and NGO 
‘’Aman-Saulyk”, (Kazakhstan). 

Сума: $ 14285

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут бюджету та соціально-економічних 
досліджень” (01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14Г, 
1 поверх, оф.54)

Керівник проекту: Щербина Ірина 
Зміст проекту: Проведення у липні 2008 року 

координаційної зустрічі (м. Київ) та 4 одноденних 
навчальних семінари у мм. Українка, Чернігів, 
Житомир (4-7 листопада, 2008 р.) для представників 
влади, місцевого самоврядування і НУО в межах 
словацько-українського проекту “Досвід фіскальної 
децентралізації у Словаччині для України”. 
Розробка нової системи фінансування місцевого 
самоврядування на прикладі словацького досвіду 
фіскальної децентралізації, що дозволить місцевим 
бюджетам в Україні бути більш незалежними, 
а також підвищить вплив місцевої громади на 
бюджетний процес, його адміністрування та 
прозорість. Партнер – the Center for Economic & 
Social Analyses (Slovakia). 

Сума: $ 17433

Організація: Громадська організація “Народна 
допомога – Київ” (03061, м. Київ, вул. Суздальська, 
4/6, тел. (044) 455-00-05)

Керівник проекту: Пасічна Тамара 
Зміст проекту: Проведення робочої зустрічі фахівців з 

питань роботи з соціально виключеними верствами 
громадян (19 червня, 2008 року, м. Київ), семінару 
для представників НУО та органів влади (19-20 
вересня, 2008 року, м. Чернівці) та практичної 
конференції (20 листопада, 2008 року, м. Львів) 
в межах проекту “Українсько-польський обмін 
досвідом для вироблення спільних рішень з інтеграції 
соціально ізольованих груп”. Залучення ширшого 
кола українських експертів з соціальної допомоги 
та організацій, що надають послуги соціально 
ізольованим групам громадян, розробка шляхів 
втілення в Україні кращих напрацьованих практик. 
Партнери – Barka Foundation for Mutual Help (Poland) 
and Oselya NGO (Ukraine). 

Сума: $ 12000
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Організація: Медичний інформаційно-аналітичний центр 
“Вектор” (04060, м. Київ, вул. Щусєва, 24, кв. 11,  
тел. (044) 235 65 87)

Керівник проекту: Вольф Олександр 
Зміст проекту: Проведення 13-16 червня 2008 р. в  

м. Києві ознайомчого візиту грузинських експертів 
з питань охорони здоров’я та інформаційних публіч-
них заходів в межах проекту “Співпраця між Грузією 
та Україною в сфері забезпечення прав людини щодо 
доступу до знеболення”. Сприяння поліпшенню наці-
онального законодавства України і Грузії з питань 
обігу наркотичних та психотропних лікарських засобів 
задля забезпечення прав пацієнтів уразливих груп та 
підвищення ефективності паліативної допомоги. Недо-
сконалість законодавства України та Грузії з цього 
питання спричиняють нездатності надання допомоги у 
домашніх умовах, що спричиняє певну напруженість 
між медичними працівниками та пацієнтами в процесі 
роботи. Партнер – Cancer Prevention Center (Georgia). 

Сума: $ 9980

Організація: Чернівецьке обласне громадське об’єднання 
“Буковинські перспективи” (58001, м. Чернівці,  
вул. Братів Руснаків, 12/11, тел. (0372) 52 52 71)

Керівник проекту: Грищенко Альбіна 
Зміст проекту: Проведення трьох практичних семінарів в 

Україні (Чернівці, 23-26 червня), Молдові (Бєльці, 9-12 
вересня) і Румунії (7-10 жовтня 2008 р.) в межах трис-
тороннього проекту “Громадський моніторинг роз-
порядчої діяльності місцевого самоврядування Укра-
їни, Республіки Молдова та Румунії щодо їх адаптації 
до вимог ЄС”. Аналіз та визначення напрямків набли-
ження до моделей розпорядчої діяльності місцевого 
самоврядування, що прийняті в країнах-членах Євро-
пейського Союзу і впроваджуються в Румунії, як кра-
їні ЄС, шляхом проведення на основі моніторингу роз-
порядчої діяльності органів місцевого самоврядування 
України, Республіки Молдова та Румунії, Партнери – 
Small Euro Business Association (Moldova) and National 
association of lobbying and negotiations (Romania). 

Сума: $ 12240

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародний центр перспективних досліджень” 
(04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13а,  
тел. (044) 484-4400, 484-4401)

Керівник проекту: Шаповалова Наталя 
Зміст проекту: Проведення трьох робочих семінарів 

у Києві, Бухаресті та Кишиневі у червні-липні 2008 
року та створення спільного аналітичного звіту 
в межах тристороннього проекту “Управління 
міграцією в регіоні Чорного моря – покращення 
імплементації національних політик в Україні, 

Молдові та Румунії через регіональну співпрацю 
неурядових організацій”. Сприяння співпраці між 
організаціями громадянського суспільства у Молдові, 
Румунії та Україні у підготовці ефективного плану 
заходів із міграційної політики на національному, 
регіональному та європейському рівнях. Партнери – 
Institute for Public Policy (Romania) and Institute for 
Development and Social Initiattives (Moldova). 

Сума: $ 9791

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: Вандич Віталій 
Зміст проекту: Проведення трьох практичних семіна-

рів для представників НУО, що залучені до справи 
захисту дітей, у квітні-серпні 2008 р. у м. Коломия, м. 
Кишинів (Молдова) і м. Яси (Румунія) в межах тристо-
роннього проекту “Захист та права дітей: подолання 
насильства, жорстокості та торгівлі дітьми”. Поперед-
ження та відвернення насилля над дітьми через упро-
вадження найкращих практик у галузі захисту прав 
дітей, які розробили румунські, українські та молдав-
ські партнери. Покращення спроможностей недер-
жавних громадських організацій щодо допомоги дітям 
та захисту прав дітей. Партнери – Center for Youth from 
Ungheni (Moldova) and Save the Children (Romania). 

Сума: $ 14940

Організація: Чернівецьке обласне громадське 
об’єднання “Буковинські перспективи”  
(58001, м. Чернівці, вул. Братів Руснаків, 12/11,  
тел. (0372) 52 52 71)

Керівник проекту: Гакман Сергій 
Зміст проекту: Проведення трьох практичних семінарів у 

м. Ясси (Румунія), м. Кишинів (Молдова) та м. Чернівці 
з березня по червень 2008 р. за участю представників 
органів, які займаються наданням притулку, охороною 
державного кордону, місцевих органів влади, Управління 
Верховного Комісаріату ООН у справах біженців і НУО. 
Посилення співпраці у регіоні Україна-Молдова-Румунія 
з питань управління міграцією, подолання проблем сти-
хійної міграції (зокрема у напрямку кордонів ЄС), спіль-
ного вивчення проблем надання притулку та прикордон-
ного контролю між трьома країнами, обміну інформацією 
з питань міграції в Європі, стандартів надання притулку, 
безпеки подорожі та методиками тренінгу прикордонни-
ків і працівників правоохоронних органів, зміцнення кон-
тактів між фахівцями цих країн. Партнери – NGO “Save 
the Children” (Moldova) and CNRR – Romanian National 
Council for Refugees (Romania). 

Сума: $ 10763
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Організація: Асоціація економічного розвитку Івано-
Франківщини (АЕРІФ) (76000, м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 26, тел. (0342) 55-20-22)

Керівник проекту: Ковалів Марія 
Зміст проекту: Проведення у період з березня по тра-

вень 2008 р. практичних семінарів з питань побудови 
партнерства громадськості та органів місцевої влади 
(м. Тімішоара, Румунія, (березень), мм. Івано-Фран-
ківську, Надвірній та Яремче (квітень) та м. Киши-
нів, Молдова (травень). Обмін кращими практиками 
підвищення ефективності управління на місцевому 
рівні, залучення громадськості до процесу прийняття 
рішень та вирішення місцевих проблем, заохочення 
соціальної активності місцевої громадськості. Поси-
лення транскордонної співпраці у різних сферах 
через спільне виконання проектів регіонального 
розвитку, підтримку громадських ініціатив, розви-
тку соціальної сфери. Партнери – Institute for Conflict 
Resolution INRECO (Moldova) and The Agency for Infor-
mation and Development NGO (Romania). 

Сума: $ 13778

Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” 
(01034, м. Київ, вул. Пушкінська 9а, оф. 4,  
тел. (044) 235 11 36, (044) 531 12 76)

Керівник проекту: Ворон Марина 
Зміст проекту: Проведення 20-24 липня 2008 р. в м. Одесі 

міжнародного тренінгу фасилітаторів з питань впрова-
дження світових стандартів громадсько-активної школи. 
Посилення на основі розроблених міжнародних стан-
дартів спроможності місцевих шкіл як центрів розвитку 
місцевих громад у країнах, де уже активно впроваджу-
ється ця практика. Стандарти включають такі розділи, 
як: лідерство, партнерство, соціальна інклюзія, соці-
альні послуги, волонтерство, навчання впродовж усього 
життя, розвиток громади, залучення батьків і культура 
школи. Партнери – New school Foundation (Czech Repu-
blic) and “Step by Step” Foundation (Moldova). 

Сума: $ 12000

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Громадянська мережа “ОПОРА” (04071, м. Київ, 
Межигірська, 3/7, оф. 38, тел. (044) 425 31 55)

Керівник проекту: Лісовський Юрій 
Зміст проекту: Проведення 10-15 серпня 2008 р. у м. 

Жмеринка Другої міжнародної школи активного 
адвокасі, а також підсумкової конференції за 
результатами проекту у жовтні 2008 р., м. Вінниця. 
Формування мережі впливу громадянського 
суспільства через освітні програми у форматі 
“Міжнародної школи активного адвокасі” для 
лідерів громадського руху України, Росії та Білорусі 
та формування горизонтальної мережі взаємодії 

учасників проекту та їх громадського оточення. 
Партнери – Youth Organization SMENA (Russia) and 
the Independent Students Union (Belarus). 

Сума: $ 7770

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 спільного моніторингу, семіна-

рів та презентацій спільної доповіді в межах тристорон-
нього проекту “Тристороння співпраця аналітичних цен-
трів заради соціетальної безпеки” (березень-жовтень 
2008 р., м. Кишинів (Молдова), м. Бухарест (Румунія) 
та м. Київ). Оцінка основних загроз для кожної країни 
у сфері соціетальної безпеки та виробити спільні під-
ходи і специфічні рішення для Румунії, Молдови та Укра-
їни для забезпечення соціетальної безпеки, враховуючи 
досвід ЄС. Випрацювання Аналітичної доповіді з базо-
вою оцінкою ситуації та механізмів у Молдові та Україні 
і необхідних реформ та найновіших даних у галузі соці-
етальної безпеки, зазначеною необхідністю співробіт-
ництва з Румунією, що може надати допомогу з позиції 
країни-члена ЄС та рекомендаціями для всіх трьох уря-
дів та установ ЄС з приводу цього питання. Партнери 
– The Institute for Public Policy (Moldova) and Centre for 
Conflict Prevention and Early Warning (Romania). 

Сума: $ 15290

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 18-20 червня 2008 р. у Доне-

цьку конференції для 40 представників НУО з України та 
12 представників ГО Чеської Республіки для презента-
ції діяльності громадськості обох держав, встановлення 
нових контактів, обміну ідеями щодо розробки нових 
проектів. Cприяння обміну досвідом між українськими 
та чеськими громадськими організаціями з питань євро-
пейської інтеграції та надання їм можливостей для роз-
ширення міжнародної співпраці і поліпшення своїх умінь 
щодо проведення інформаційно-просвітницьких акцій 
для громадян. Поширення інформації про стан та про-
блеми євро- та євроатлантичної інтеграції України, а 
також заохочення нових партнерів до планування спіль-
них проектів в контексті актуальних потреб українського 
суспільства. Проект є продовженням чесько-української 
ініціативи, яка розпочалася візитом до Праги десяти 
лідерів громадських організацій, що працюють з питан-
нями євроінтеграції, у грудні 2007 року. Партнер – EUR-
OPEUM Institute for European Policy (Czech Republic). 

Сума: $ 14808



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  81

Організація: Регіональне Агентство транскордонного 
співробітництва “Єврорегіон “Нижній Дунай” (68800, 
Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т. Суворова, 62, каб. 418, 
тел. (04841) 255 37)

Керівник проекту: Бабаян Ігор 
Зміст проекту: Проведення ряду семінарів-тренінгів в 

межах тристороннього проекту “Нові перспективи 
для розвитку сільської місцевості в Молдові та Укра-
їні в контексті вступу Румунії до ЄС” з березня по 
серпень 2008 р. у м. Кагул (Молдова), м. Ізмаїл та 
м. Медгідія (Румунія). Розвиток можливостей місце-
вих громадських організацій, просування проектів 
сталого розвитку для сільських місцевостей у Мол-
дові, Україні і Румунії в контексті наближення села до 
європейських стандартів. Посилення ініціативності 
та бажання мешканців сільських громад бути залуче-
ними до процесів демократичних перетворень, тран-
скордонної співпраці, налагодження добросусідських 
відносин із сільськими громадами сусідніх країн. 
Партнери – Cross-border Cooperation and European 
Integration Agency (Moldova) and Regional Centre for 
Sustainable Rural Development Constanta (Romania). 

Сума: $ 7673

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел. (044) 458-4440)

Керівник проекту: Кулаков Андрій 
Зміст проекту: Проведення тренінгу (квітень 2008 р.,  

м. Київ) для п’яти казахських громадянських журналіс-
тів (блоггерів) з метою запровадження ідей та обміну 
досвідом щодо популяризації громадянської журналіс-
тики за допомогою використання мобільних та Інтер-
нет-технологій. Ініціювання від імені громадян про-
цесу відкритого поширення подій та новин, що з ними 
пов’язані. Організатор – NGO “Internews-Ukraine ”. 

Сума: $ 5140

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 19-22 травня 2008 р. у  

м. Чернігів і Полтава двох семінарів для 
представників місцевих громадських організацій та 
ЗМІ в межах проекту “Чесна інформація про ЄС та 
НАТО для населення Чернігівської та Полтавської 
областей”. Підвищити рівень проінформованості 
населення Чернігівської та Полтавської областей з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
на основі досвіду роботи з місцевою громадою 

м. Всхова (Польща). Забезпечення зростання 
підтримки населенням євроінтеграційних прагнень 
України. Партнер – Center of the European 
Cooperation (Poland). 

Сума: $ 7491

Організація: Центр близькосхідних досліджень  
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 210,  
тел. (044) 279-07-72)

Керівник проекту: Богомолов Олександр 
Зміст проекту: Проведення 5-7 червня 2008 р. в АР 

Крим трьох семінарів з метою навчання громадській 
толерантності у щоденній роботі влади і журналістів, 
пошуку шляхів вирішення і унеможливлення в 
подальшому міжетнічних конфліктів, в межах 
українсько-чеського проекту “Врегулювання 
міжетнічної напруги в Криму”. Зниження 
міжетнічної напруги в АР Крим через демонстрацію 
представникам місцевої влади та ЗМІ потенційних 
небезпек, які виникають через прийняття політично 
невмотивованих рішень або публікацію матеріалів 
з екстремістською риторикою, відкритя перед 
учасниками їхньої ролі у ескалації та стримуванні 
конфлікту в Криму. Семінари є другим етапом 
двостороннього проекту. Партнер – People in Need 
(Czech Republic). 

Сума: $ 2005

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 12-15 травня 2008 р. 

трьох тренінгів в мм. Полтава, Суми і Черкаси для 
державних службовців, представників місцевих 
органів влади, ЗМІ та громадських організацій 
в межах проекту “Впровадження європейських 
стандартів публічної політики у вибраних регіонах 
Центральної України: досвід Польщі і Литви”. 
Формування знань та навиків у державних 
службовців, представників органів місцевого 
самоврядування, НУО, ЗМІ, працівників освіти 
стосовно принципів публічної політики ЄС шляхом 
проведення освітніх тренінгів з урахуванням 
досвіду країн-членів ЄС, та широке інформування 
громадськості про принципи публічної політики ЄС. 
Партнери – Institute of Public Information (Poland) and 
the Samogitian Community Foundation (Lithuania). 

Сума: $ 9428
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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 у червні-липні 2008 р. у мм. 

Біла Церква і Кам’янець-Подільський практичних 
семінарів з метою підвищення кваліфікації фахівців 
у області реабілітації, освіти, соціального захисту 
неповносправних дітей, поширення інноваційної 
моделі системи Керованого навчання (а саме 
методів альтернативної комунікації і мислення) 
в Україні. Семінари є другим етапом польсько-
української ініціативи “Крок за кроком до створення 
рівного доступу до відновлення здоров’я, соціальних 
та освітніх послуг для неповносправних дітей в 
Україні через вдосконалення системи Керованого 
навчання”. Партнер Association of Help for Disabled 
Children “Step by Step” (Poland). 

Сума: $ 11642

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Жіночий консорціум України” (02217, м. Київ,  
а/с 102, тел. (044) 592 68 54)

Керівник проекту: Москаленко Оксана 
Зміст проекту: Проведення трьох практичних семінарів 

у Молдові (Кишинів, 12-16 травня), Україні  
(Київ, 14-17 липня) та Румунії (Бухарест, 22 вересня 
2008 р.) у межах тристороннього проекту “Поси-
лення співпраці між НУО та державними органами 
з Румунії, Молдови та України у впровадженні євро-
пейських стандартів якості захисту прав та інтере-
сів дітей”. Аналіз стану співпраці між НУО і держав-
ними структурами, що працюють у сфері захисту 
прав дітей, в трьох країнах і визначення спільних 
проблем, які можна вирішувати на основі міжнарод-
ного досвіду. Обмін практиками ефективної співпраці 
між НУО і державними установами щодо захисту 
прав дітей, особливо дітей, які залишилися без бать-
ківської опіки або мають високий ризик бути поки-
нутими. Посилення спроможності громадських орга-
нізацій у реалізації міжнародних проектів шляхом 
розвитку міжнародної мережі захисту дітей. Парт-
нери – Agapedia Moldavia Foundation (Moldova) and 
Agapedia Romania Foundation (Romania). 

Сума: $ 13842

Організація: Громадська організація “Віват Сократ” 
(61202, м. Харків, пр. Л.Свободи 35/292,  
тел. (057) 336-41-92)

Керівник проекту: Дубровіна Надія 
Зміст проекту: Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів у школах м. Харкова 
для учнів та вчителів з питань відповідального 
споживання в межах проекту “Світ у споживчому 
кошику” на базі тренінгової методології чеських 
НУО (листопад 2008 – лютий 2009 р.). Привернення 
уваги громадськості в Україні до стандартів 
відповідального споживання, проблем здоров’я 
і довкілля через неправильне та надлишкове 
споживання, а також питань справедливої 
торгівлі. Поширення серед харківських тренерів 
інноваційного просвітницького інструментарію. 
Підвищення в українських громадян свідомості 
відповідального споживача та ознайомлення 
громадськості із суттю справедливої торгівлі як 
європейського стандарту надання торгівельних 
послуг (на прикладі Чеської республіки). Партнер 
проекту – Society for Fair Trade (Czech Republic). 

Сума: $ 2486

Організація: Громадська організація “Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини” (14000, 
м. Чернігів, вул. Горького, 57/1, тел. (046) 262 53 81)

Керівник проекту: Тарасов Віктор 
Зміст проекту: Проведення семінару для суддів та 

громадських експертів у Києві (березень 2009 р.) та 
стажування з питань судового аспекту європейської 
інтеграції для 15 українських фахівців в Чеській 
Республіці. Врахування кращих практик в рамках 
розробки концепції реформування правосуддя 
України через обмін досвідом між Чеською 
Республікою та Україною в сфері реформування 
судової гілки влади та встановлення європейських 
стандартів правосуддя. Проект є пілотною частиною 
ініціативи, спрямованої на аналіз існуючих проектів 
Концепції реформування системи правосуддя 
України і підходів до реформи з врахуванням 
євростандартів правосуддя. Партнери – Czech 
Helsinki Committee and Czech League on Human 
Rights (Czech Republic). 

Сума: $ 11630
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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 семінарів з питань 

медичного права у Львові, Чернігові, Харкові та Києві 
з 25 жовтня по 3 листопада 2008 р. Покращення 
практичних навичок українських фахівців у царині 
медичного права і біоетики, обмін досвідом, 
запозичення позитивних надбань доктрини і 
практики України і Чехії, вироблення рекомендацій, 
спрямованих на удосконалення управління 
охороною здоров’я та розвиток медичного 
страхування. Проект є продовженням українсько-
чеської ініціативи, що розпочалася із практичного 
семінару у Празі за підтримки програми Схід-Схід. 
Партнер – Association of Medical Law and Bioethics 
(Czech Republic). 

Сума: $ 12000

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Центр досліджень регіональної політики”  
(40014, м. Суми, а/с 44, тел. (0542) 21-03-29)

Керівник проекту: Хоруженко Олександр 
Зміст проекту: Проведення 21-22 листопада 2008 

р. в Сумах практичного семінару “Місцевий 
економічний розвиток для Сумщини. Досвід Чеської 
республіки”. Поширення кращих чеських практик 
соціального партнерства громадськості, місцевої 
влади та бізнесу задля прискорення процесу 
соціально-економічного розвитку в Сумській області, 
покращення навичок проведення муніципального 
маркетингу та залучення іноземних інвестицій. 
Партнер – Berman Group (Czech Republic). 

Сума: $ 8955

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: Проведення в Києві одноденного 

семінару (8 грудня 2008 р.) і тренінгу (16 лютого 2009 
р.) з метою посилення розуміння громадськістю 
антикорупційної стратегії та підвищенні рівня 
антикорупційної взаємодії між громадянським 
суспільством та урядовими структурами. Поширення 
успішного досвіду Чеської Республіки стосовно 
залучення громадянського суспільства до процесу 
реформування та боротьби з корупцією відповідно 
до європейських стандартів та цінностей. Партнер 
проекту – Transparency International (Czech Republic). 

Сума: $ 9560

Організація: Черкаська міська громадська організація 
“Товариство фахівців з промислового менеджменту” 
(18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 78, кв. 310)

Керівник проекту: Новіков Юрій 
Зміст проекту: Проведення організаційної зустрічі в 

Ужгороді (5 листопада 2008 р.) та трьох тематичних 
семінарів у Львові, Черкасах і Сімферополі (12- 
20 лютого 2009 р.) в межах проекту “Соціально та 
екологічно орієнтована економіка: чеський досвід 
для України”. Набуття досвіду функціонування 
соціально- і екологічно-орієнтованої економіки 
та соціально відповідального підприємництва в 
поєднанні із захистом довкілля та підвищенням 
обізнаності споживачів щодо відповідального 
споживання, зокрема енергії. Поширення 
європейських практик співпраці НУО та органів 
місцевої влади з реалізації соціальних і екологічних 
проектів, що мають додатковий позитивний вплив 
на місцеві громади. Партнери – Society for Fair Trade 
(Czech Republic), Information Educational Center of 
Borosan and Center of Economic Education (Ukraine). 

Сума: $ 10823

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: Проведення 22-24 жовтня 2008 р. в 

Ялті науково-практичної конференції за участю 
суддів та адвокатів з України з метою поширення 
в Україні міжнародного досвіду захисту прав 
людини за допомогою механізмів адміністративної 
юстиції та прецедентної судової практики на 
прикладі Польщі. Основна причина, яка зумовлює 
необхідність вивчення європейського досвіду – це 
наявність у новій редакції Кодексу адміністративного 
судочинства України значної кількості нових 
положень концептуального характеру, потреб 
їхнього тлумачення з позицій загальновизнаних прав 
людини, визначення сутності змісту цих положень 
у сучасних умовах. Партнери – High Administrative 
Court of Poland, Human Rights Committee and Polish 
Bar Association (Poland). 

Сума: $ 11900
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Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” 
(01034, м. Київ, вул. Пушкінська 9а, оф. 4,  
тел. (044) 235 11 36, (044) 531 12 76)

Керівник проекту: Найда Юлія 
Зміст проекту: Проведення 21-27 вересня 2008 

р. в Києві та Львові стажувального візиту 
таджицьких спеціалістів до навчальних закладів, 
що репрезентують кращі практики впровадження 
інклюзивної освіти в Україні, а також участь 
українських експертів у круглому столі (м. Душанбе, 
Таджикистан, жовтень 2008 р.). Ознайомлення 
з кращим українським досвідом впровадження 
моделі інклюзивної освіти в загальноосвітні школи 
в пострадянських умовах з метою вироблення 
подальшої стратегії розвитку інклюзивної освіти 
в Таджикистані та підвищення спроможності 
таджицьких освітніх ГО сприяти розвитку умов 
для освіти дітей з особливими потребами та 
спецпідготовці освітніх кадрів. Партнер – OSIAF-
Tajikistan. 

Сума: $ 19280

Організація: Міжнародна благодійна громадська 
організація “Східноєвропейське та 
Центральноазіатське об’єднання людей, які живуть з 
ВІЛ” (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 87а,  
тел. (044) 467-75-65)

Керівник проекту: Леончук Наталія 
Зміст проекту: Проведення навчального візиту з 

елементами розвитку комунікаційних стратегій 
та ефективних PR-технологій для представників 
партнерських НУО, які опікуються людьми, що 
живуть з ВІЛ (ЛЖВ), з шести колишніх радянських 
країн (Київ, 28-31 січня 2009 р.). Поширення досвіду 
української Мережі щодо створення та розвитку 
національної асоціації ЛЖВ, яка адвокатує доступ 
до лікування, догляду та підтримки людей з ВІЛ. 
Посилення спроможності громадських організацій, 
що надають правові та соціальні послуги ЛЖВ, для 
підвищення ефективності їхнього впливу на політичні 
рішення у сфері ВІЛ/СНІД. Ознайомлення учасників 
стажування зі структурою управління Мережею, 
функціями відділів та внутрішньою Політикою 
Мережі, яку можна адаптувати до діяльності окремої 
організації. Презентація кращих практик комунікації 
з медіа, висвітлення проблем ВІЛ\СНІД, сприяння 
розвитку регіональних осередків та проведення 
місцевих та національних адвокаційних кампаній. 

Сума: $ 13429

Організація: Благодійна Організація “Український Центр 
Порозуміння” (01023, м. Київ, Печерський узвіз, 8, 
кв.7, тел. (044) 537-10-07)

Керівник проекту: Горова Альона 
Зміст проекту: Проведення 4-7 грудня 2008 р. у 

Вінниці і Жмеринці підсумкової конференції і 
конкурсу творчих робіт школярів з питань медіації в 
межах українсько-польської ініціативи “Вирішення 
конфліктів без насилля та поширення знань про 
відновлювальне правосуддя (медіацію) в школах 
як метод побудови громадянського суспільства 
серед підлітків”. Формування конструктивного 
підходу до розв’язання конфліктів, толерантності, 
відповідальності та взаємоповаги у підлітковому 
середовищі шляхом популяризації програми медіації 
однолітків у навчальних закладах. Партнер – Polish 
Center for Mediation (Poland). 

Сума: $ 19650

Організація: Центр близькосхідних досліджень  
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 210,  
тел. (044) 279-07-72)

Керівник проекту: Богомолов Олександр 
Зміст проекту: Проведення двох практичних семінарів 

в АР Крим з питань запобігання міжетнічній напрузі 
для вчителів і журналістів, та представників місцевої 
міліції і органів влади (24-26 вересня, 2008), а також 
двох навчальних візитів до Чеської Республіки 
(листопад 2008 р. та лютий 2009 р.). Навчання 
цільових аудиторій, як розпізнавати “мову ворожнечі” 
і уникати ксенофобних і ненависницьких висловлень 
в місцевих ЗМІ та в щоденній роботі органів влади, 
міліції і шкіл. Надання учасникам європейського 
інструментарію запобігання соціальному 
радикалізму, розвитку толерантності та боротьби з 
екстремізмом через ЗМІ, діяльність органів місцевої 
влади, шкіл та правоохоронних органів. Партнери 
– the People in Need Foundation (Czech Republic) 
and the Crimean Independent Center of Political 
Researchers and Journalists (Ukraine). 

Сума: $ 11487
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рганізація: 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 українсько-

польського проекту за участю фахівців із 
пенітенціарної служби та представників громадських 
організацій Польщі і України тренінгу з питань пост-
пенітенціарної допомоги, набуття професійної 
кваліфікації засудженими, створення Клубів праці 
в установах виконання покарань (вересень 2008 
р., м. Київ) та тренінгу з питань терапії узалежнень 
ув’язнених для працівників тюрем та громадських 
організацій Івано-Франківщини і Хмельниччини, 
які працюють безпосередньо з наркозалежними 
ув‘язненими (жовтень 2008 р., м. Львів). Поширення 
в Україні кращого польського досвіду реабілітації та 
ресоціалізації ув‘язнених. Партнери – Penal Service 
of Poland, Public organization “POMOST”, Institute of 
psychology and health (Poland). 

Сума: $ 8800

Організація: Центр інформаційних досліджень та 
ресурсних послуг “Меридіан” (79014, м. Львів,  
вул. Сахарова, 42, оф. 420, тел. (032) 242 21 90)

Керівник проекту: Лавринович Олександр 
Зміст проекту: Проведення 12 грудня 2008 р. у 

Львові практичного семінару для журналістів 
з різних регіонів України та майстер-класу для 
найвмотивованіших українських журналістів у Празі 
(січень-лютий 2009 р.). Підвищення обізнаності 
журналістів з питань трудової міграції для якісного 
висвітлення цієї сфери у медіа. Ознайомлення 
української громадськості, а особливо потенційних 
мігрантів, із інформацією про проблеми і ризики 
трудової міграції до Європейського Союзу, зокрема 
до Чеської Республіки. Партнер – People in Need 
Foundation (Czech Republic). 

Сума: $ 12794

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

Керівник проекту: Озорович Мар’яна 
Зміст проекту: Проведення 2-6 лютого 2009 р. 

конференції в Івано-Франківську з відвіданням 
центрів соціальної підприємливості в області, 
створених на базі польського досвіду. Покращення 
соціально-економічних, правових, психологічних, 
творчих, національно-культурних адаптацій молоді 
в сучасному світі. Сприяння формуванню і розвитку 
особистості з громадянською позицією, готової до 
конкурентного вибору свого місця в житті через 
центри соціальної підприємливості. Презентація 
створених в рамках ініціативи молодіжних Клубів 
кар’єр, центрів підтримки підприємництва, соціальної 
підприємливості, а також державного Обласного 
молодіжного центру праці у Івано-Франківську. 
Партнери – Education for Democracy Foundation 
(Poland) and NGO’s from Moldova and Russia. 

Сума: $ 13500

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інститут демократії імені Пилипа Орлика” (01001,  
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 30/10, оф. 1-б,  
тел. (044) 537 62 30, (050) 358 26 81)

Керівник проекту: Беліцер Наталія 
Зміст проекту: Проведення семінару-презентації 

в Києві у лютому 2009 р. з метою привернення 
уваги громадськості та відповідних організацій 
та державних інституцій до потреби формування 
комплексної політики та інструментів боротьби 
з екстремізмом і нетерпимістю в регіоні. 
Запровадження регіонального підходу до виявів 
екстремізму та нетерпимості в Чорноморському 
регіоні, визначення найефективніших методів 
ліквідації чи зменшення цієї проблеми. Моніторинг 
інституційної реакції на екстремізм у Румунії, 
Молдові, Україні. Виявлення потенційних джерел 
політичної або демократичної нестабільності. 
Випрацювання рекомендацій, які спиралися б на 
політику ЄС і міжнародних органів, для боротьби з 
екстремізмом. Партнери – Institutes for Public Policy 
(Romania, Moldova). 

Сума: $ 11070
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Участь громадян України у проектах,  
підтриманих програмою “Схід-Схід:  
партнерство без кордонів” за кордоном

Кількість проектів: 44 

Кількість організацій: 34

Сума: $ 117197

Частка у загальній сумі проектів: 2.33%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 1598

Вінницька обл. 1 $ 5908

Дніпропетровська обл. 4 $ 4812

Донецька обл. 9 $ 46464

Івано-Франківська обл. 3 $ 1190

м. Київ 16 $ 35752

Київська обл. 1 $ 1559

Луганська обл. 1 $ 5509

Львівська обл. 4 $ 5979

м.Севастополь 1 $605

Сумська обл. 2 $ 7726

Чернівецька обл. 1 $ 95
 

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Ознайомчий візит трьох лідерів 

громадських організацій Донецька (м. Рига, 
Латвія, 13-19 січня 2008 р.) до Латвійської асоціації 
громадських організацій LAPAS для ознайомлення 

з діяльністю громадських організацій Латвії, 
ідентифікації кращого досвіду вирішення актуальних 
проблем суспільства, розробки латвійсько-
українських програм розвитку, а також визначення 
пріорітетних тем для програми літньої Академії в 
Латвії 2008 року. Організатор – Latvian NGOs platform 
LAPAS (Latvia). 

Сума: $ 1964

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”
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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: Участь чотирьох експертів у галузі 

моніторингу виборів у практичному семінарі в 
межах проекту “Незалежний моніторинг виборів на 
пострадянському просторі” (м. Москва, Росія,  
6-7 лютого 2008 р.). Аналіз сьогоденних тенденцій у 
виборчих процесах (зокрема, в Росії) та потенційні 
шляхи вирішення проблем виборців, удосконалення 
методологічного інструментарій для підвищення 
ефективності моніторингу виборів, особливо у 
віддалених регіонах. Розробка проекту створення 
регіональної бази даних по методології моніторингу 
виборчих процесів, стандартизації інструментів 
моніторингу, форм застосування інформації, 
отриманої під час моніторингу з метою ефективної 
просвітницької кампанії серед виборців щодо 
маніпулювання громадською думкою та виборчих 
технологій. Партнер – Moscow Carnegie Center 
(Russia). 

Сума: $ 1500

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

Керівник проекту: Коваль В’ячеслав 
Зміст проекту: Участь двадцяти громадських активістів 

Донеччини у першому практичному семінарі з питань 
створення і діяльності груп товариської підтримки у 
межах українсько-польського проекту “Товариська 
підтримка як метод вирішення соціального 
виключення” (м. Глівіце, Польща, 10-18 березня 
2008 р.). Вивчення та адаптація в Україні польського 
досвіду роботи груп товариської підтримки, що є 
інструментом реінтеграції до суспільства соціально 
виключених категорій населення. Партнер – Centre 
of Education and Dialogue “Teotokos” (Poland). 

Сума: $ 18615

Організація: Благодійна організація “Дніпровська 
асоціація розвитку регіонів”  
(49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29,  
офіс 107, тел. 056 377 35 96)

Керівник проекту: Добровольська Анастасія 
Зміст проекту: Ознайомчий візит трьох лідерів громад-

ських організацій Дніпропетровська (м. Рига, Латвія, 
13-19 січня 2008 р.) до Латвійської асоціації громад-
ських організацій LAPAS для ознайомлення з діяль-
ністю громадських організацій Латвії, ідентифікації 
кращого досвіду вирішення актуальних проблем сус-
пільства, розробки латвійсько-українських програм 
розвитку, а також визначення пріорітетних тем для 
програми літньої Академії в Латвії 2008 року. Органі-
затор – Latvian NGOs platform LAPAS (Latvia). 

Сума: $ 585

Організація: Жіночий інформаційно-координаційний 
центр (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 
21, тел. (056) 370 25 35)

Керівник проекту: Войніч Ганна 
Зміст проекту: Візит трьох лідерів громадських 

організацій Дніпропетровська (м. Рига, Латвія, 13-19 
січня 2008 р.) до Латвійської асоціації громадських 
організацій LAPAS для ознайомлення з діяльністю 
громадських організацій Латвії, ідентифікації 
кращого досвіду вирішення актуальних проблем 
суспільства, розробки латвійсько-українських 
програм розвитку, а також визначення пріорітетних 
тем для програми літньої Академії в Латвії 2008 року. 
Організатор – Latvian NGOs platform LAPAS (Latvia). 

Сума: $ 549

Організація: Громадська організація “Київський 
правозахисний альянс” (02121, м. Київ,  
вул. Горлівська, 220, к. 74, тел. (044) 576 03 13)

Керівник проекту: Якименко Олена 
Зміст проекту: Участь шістьох фахівців у галузі 

медичного права у міжнародному семінарі “Розвиток 
медичного права у країнах перехідного періоду”, 
м. Прага (Чеська Республіка, 2-9 березня 2008 
р). Порівняльний аналіз правової системи у 
сфері охорони здоров’я у Росії, Україні, Білорусі і 
Молдові. Оцінка рівня забезпечення прав людини, 
представлених у системі охорони здоров’я цих 
країн. Обмін досвідом проведення інформаційно-
просвітницьких заходів з прав пацієнтів та 
визначення рівня необхідності вдосконалення 
навчальних курсів з медичного права та біоетики. 
Партнер – Association for the Medical Law and Bioetic 
(Czech Republic). 

Сума: $ 4483
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Організація: Львівська міська громадська організація 
“Спільнота взаємодопомоги “Оселя”  
(79495, Львівська обл., смт. Винники,  
вул. І.Франка 69, тел. (0322) 96 33 03)

Керівник проекту: Гринчишин Світлана 
Зміст проекту: Проведення ознайомчого візиту 

десяти фахівців з питань соціальної допомоги із 
Львова, Чернігова, Сум, Донецька та ін. до Фундації 
Барка (м. Познань, Польща, 18-23 лютого 2008 р.). 
Адаптація та впровадження в Україні польського 
методу допомоги незахищеним верствам населення 
“допомога до самодопомоги”. Започаткування у 
Львівській області школи соціальної реабілітації 
для бездомних та тривало безробітних за зразком 
Школи Кофеда. Партнери – The Barka Foundation for 
Mutual Help (Poland) and Kofed’s School in Poznan and 
Copenhagen (Poland, Denmark). 

Сума: $ 1095

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

Керівник проекту: Когут Ігор 
Зміст проекту: Участь експерта з питань моніторингу 

виборів у семінарі “Моніторинг виборів та адвокасі” 
(м.Улан-Батор, Монголія, 27-28 березня 2008 р.).  
Аналіз особливостей залучення громадськості Мон-
голії до процесу прийняття рішень, зокрема до 
виборчого процесу. Порівняння системи та про-
цедури виборів, обмін методами проведення моні-
торінгу виборчих процесів та виконання обраними 
політиками передвиборчих обіцянок. Інформування 
про роль громадських організацій в Україні у процесі 
адаптації національного законодавства у сфері вибо-
рів до європейських стандартів. Організатор – Open 
Society Forum (Mongolia). 

Сума: $ 856

Організація: Регіональний громадський благодійний 
фонд “Право і демократія” (79000, м. Львів, проїзд 
Крива Липа, 6, тел. (032) 297 19 32)

Керівник проекту: Бурий Андрій 
Зміст проекту: Участь 17 експертів з питань захисту 

прав громадян у семінарі “Концепція та діяльність 
міських консультативних бюро” (м. Кшижова, 
Польща, 9-14 березня 2008 р.). Аналіз польського 
досвіду щодо процесу створення та роботи Бюро 
громадських порад. Застосування та поширення 
набутого досвіду у мм. Львові, Івано-Франківську, 
Тернополі, Рівному та Севастополі. Організатор – 
Law and Democracy Foundation (Poland). 

Сума: $ 2634

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 шістьох представників 

юридичних клінік Донецької області у міжнародному 
семінарі з питань надання безоплатної правової 
допомоги населенню (м. Гдиня, Польща, 21-25 квітня 
2008 р.). Підвищення обізнаності студентів-юристів, 
які беруть участь у роботі юридичних клінік, з питань 
прав людини, правової освіти молоді, діяльності 
громадського сектору, діяльності юридичних клінік 
та роботи з клієнтами у європейських країнах, 
виконання освітньо-правових проектів для місцевих 
громад тощо. Організатори – YMCA Poland and 
NGO’s from Georgia, Armenia and Ukraine. 

Сума: $ 3438

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 трьох українських експертів-тре-

нерів у робочій зустрічі в рамках проекту “Забезпе-
чення реалізації гендерного законодавства в Україні” 
(м.Вільнюс, Литва, 14-18 квітня 2008 р.). Аналіз осо-
бливостей практичної реалізації гендерного законо-
давства та інтеграцію гендерно чутливих практик у 
роботу органів виконавчої влади. Інтеграція ґендерно 
чутливих практик у роботу місцевих органів влади 
за допомогою методики 3R. Партнер – The Center for 
Equality Advancement (Lithuania). 

Сума: $ 1881

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: Участь двох експертів-аналітиків у між-

народній конференції “Посилення придніcтровських 
НУО, досвід Чехії та України у розбудові демократич-
ного суспільства” (м. Кишинів, Молдова, 6-10 квітня 
2008 р.). Cприяння консолідації громадськості При-
дністров’я із молдавським суспільством, покращення 
комунікації між придністровськими НУО та громад-
ськістю Східної Європи, набуття досвіду впрова-
дження проектів демократичного розвитку у місце-
вих громадах та заохочення соціального активізму 
на місцях. Організатори – Incredea (Confidence Bui-
lding) Association of Moldova in collaboration with the 
regional Center for NGOs Assistance, Information CON-
TACT-Balti Center (Moldova). 

Сума: $ 740
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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: Герасимчук Сергій 
Зміст проекту: Участь трьох експертів з питань міжет-

нічних відносин у міжнародному семінарі “Етнічна 
стабільність – етнічні зміни” (м. Будапешт, Угорщина, 
15-16 травня 2008 р.). Розпочаток серйозного діа-
логу серед експертів, громадських лідерів та полі-
тиків стосовно дотримання міжнародних принципів 
з прав етнічних меншин та їх відносин із національ-
ною більшістю. Розвиток міжетнічної толерантності 
та взаємоповаги, поширення цих принципів у країнах 
Центрально-Східної Європи. Партнер – Forum Minor-
ity Research institute (Hungary). 

Сума: $ 1779

Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Екологія-Право-Людина” (79000, м. Львів, а/с 316, 
тел. (032) 2751534)

Керівник проекту: Лозан Сергій 
Зміст проекту: Участь експертки з питань екологічного 

права у міжнародній конференції “Нові енергетичні 
маршрути у Південно-Східній Європі і захист 
прав людини: міжсекторальний діалог” (м. Опатія, 
Хорватія, 30 травня – 1 червня 2008 р.). Розпочаток 
відкритого міжсекторального діалогу з питань 
енергетичних маршрутів у Європі у світлі Сісакської 
декларації. Лобіювання права людини на життя та 
сталий розвиток з метою досягнення максимального 
рівня запобігання екологічним аваріям та захисту 
довкілля і здоров’я людей. Організатор – Human 
Rights Center (Croatia). 

Сума: $ 940

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: Стажування п‘яти тренерів з питань 

розвитку соціальної підприємливості під час 
практичного семінару “Центри підприємливості – 
проти безробіття” (м. Катовіце та інші 5 міст 
Славського воєводства, Польща, 5-13 квітня 2008 
р.). Розвиток соціальної підприємливості у місцевої 
молоді, створення центрів підприємливості у малих 
містах для профорієнтаційної роботи серед молоді 
згідно з місцевим ринком праці, ознайомлення із 
соціальними потребами та проведення тренінгів 
з основ підприємництва. Партнер – Foundation 
“Education for democracy” (Poland). 

Сума: $ 652

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: Шевченко Наталія 
Зміст проекту: Навчальний візит семи представників дер-

жавного і громадського секторів з Луганська до Чесь-
кої Республіки (м. Прага, 23-28 листопада 2008 р.) з 
метою вивчення чеського досвіду активізації співпраці 
громадськості та місцевої влади, реформування сис-
теми місцевого самоврядування, залучення громад-
ськості до здійснення публічної політики та до процесу 
прийняття рішень на місцевому рівні задля ефектив-
ного розвитку Луганщини та підтримки демократичних 
перетворень у процесі європейської інтеграції України. 
Партнер – Agora Central Europe (Czech Republic). 

Сума: $ 5509

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

Керівник проекту: Смірнов Олег 
Зміст проекту: Участь трьох експертів з питань міжетніч-

них відносин у міжнародному семінарі “Етнічна ста-
більність – етнічні зміни” (м. Будапешт, Угорщина, 15-
16 травня 2008 р.). Налагодження співпраці експертів, 
громадських лідерів та політиків щодо дотримання 
міжнародних принципів з прав етнічних меншин та їх 
відносин із національною більшістю. Розвиток між-
етнічної толерантності та взаємоповаги, поширення 
цих принципів у країнах Центрально-Східної Європи. 
Партнер – Forum Minority Research institute (Hungary). 

Сума: $ 1598

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: Навчальний візит п’ятнадцяти україн-

ських фахівців з питань моніторингу у сфері жит-
лово-комунальних послуг (м. Краків, Польща, 27-31 
квітня 2008 р.). Аналіз законодавчих актів України і 
Польщі та досвід польських міст на прикладі Кракова 
з питань формування тарифів у житлово-комуналь-
ній сфері. Вивчення механізмів громадського моніто-
рингу обгрунтованості структури тарифів та досвід 
впливу громадськості Польщі на процес формування 
тарифів. Партнер – Crakow Association of Municipal 
Dwelling Administration (Poland). 

Сума: $ 1310
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Організація: Центр сприяння вивченню геополітичних 
проблем та Євро-Атлантичного співробітництва 
Чорноморського регіону “Номос” (99007, АР Крим, 
м. Севастополь, вул. М. Музики, 24, № 2,  
тел. (0692) 45-04-51)

Керівник проекту: Гончар Михайло 
Зміст проекту: Участь експерта з питань моніторингу 

у енергетичній сфері в міжнародному семінарі 
“Енергетичні ігри: Північний і Південний потоки” (м. 
Прага, Чеська Республіка, 11-12 червня 2008 р.). 
Семінар є першою частиною міжнародного проекту 
“Від посилення ЄПС до президентства Чеської 
Республіки в ЄС у 2009 році”. Cприяння посиленню 
ефективності ЄПС на сході через залучення 
впливових чеських і польських політиків до питань 
європейської інтеграції східних сусідів ЄС, зокрема 
у таких сферах, як енергетична безпека, візова 
політика, заморожені конфлікти в Чорноморському 
регіоні тощо. Партнер – Association for International 
Affairs (Czech Republic). 

Сума: $ 605

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

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Стажування дванадцяти представників 

місцевої влади, громадських організацій та ЗМІ з 
Полтавської, Черкаської і Сумської областей в межах 
проекту “Впровадження європейських стандартів 
публічної політики у вибраних регіонах Центральної 
України: досвід Польщі і Литви” (Литва, м. Тяльшай, 
22-28 липня та Польща, мм. Гданськ, Сопот і Гдиня, 
12-19 жовтня 2008 р.). Формування знань та навиків 
у державних службовців, представників органів 
місцевого самоврядування, НУО, ЗМІ, працівників 
освіти стосовно принципів публічної політики ЄС 
з урахуванням досвіду країн-членів ЄС та широке 
інформування української громадськості про 
принципи публічної політики ЄС. Стажування є 
другою частиною проекту. Партнери – Samogitian 
Community Foundation (Lithuania) and the Institute of 
Public Information in Gdynia (Poland). 

Сума: $ 13891

Організація: Подільський центр прав людини (21050,  
м. Вінниця, а/с 8216, тел. (0432) 35-14-66)

Керівник проекту: Довбиш Олександр 
Зміст проекту: Участь 24 представників сільрад та гро-

мадського сектору з Вінницької області у практич-
ному семінарі з питань прозорості у місцевому само-
врядуванні (м. Кельце та інші міста Свєнтокшиського 

воєводства Республіки Польща, 20-26 липня 2008 
р.). Поширення в Україні кращих практик діяльності 
місцевих органів влади в Польщі, що стосуються 
прозорості, компетентності, передбачуваності і віль-
ного доступу до інформації для громадян. Організа-
тор – Swietokrzyskie Centre of the Foundation in Supp-
ort of Local Democracy (Poland). 

Сума: $ 5908

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: Стажування вісімнадцяти фахівців з мм. 

Біла Церква та Кам’янець-Подільський до Польщі 
у семінарі в межах проекту “Крок за кроком – 
НАСТУПНИЙ КРОК – створення рівного доступу до 
відновлення здоров’я, соціальних та освітніх послуг 
для неповносправних дітей в Україні через вико-
нання системи керованого навчання” (м. Замость, 
Польща, 5-9 травня 2008 року.). Підвищення квалі-
фікації фахівців в області реабілітації, освіти, соці-
ального захисту неповносправних дітей, поширення 
інноваційної моделі системи Керованого навчання в 
Україні. Партнери – Association of Help for Disabled 
Children “Step by Step” (Poland) and Educational-Reha-
bilitation Center in Kamyanets-Podilskyy town (Ukraine). 

Сума: $ 1559

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інститут демократії імені Пилипа Орлика” (01001,  
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 30/10, оф. 1-б,  
тел. (044) 537 62 30)

Керівник проекту: Беліцер Наталія 
Зміст проекту: Участь двох українських експертів у 

круглому столі в межах тристороннього проекту 
“Ефективна інституційна боротьба з проявами екс-
тремізму та нетолерантності у Чорноморському регі-
оні” (м. Сігішоара, Румунія, 10-13 липня 2008 р.). 
Запровадження регіонального підходу до виявів екс-
тремізму та нетерпимості в Чорноморському регіоні 
задля визначення найефективніших шляхів рішення 
на місцевому та регіональному рівнях для ліквідації 
чи зменшення цієї проблеми. Підвищення обізнаності 
національних і регіональних органів влади щодо 
потреби залучення до консультацій з питань, які сто-
суються екстремізму та нетерпимості, НУО зі зна-
нням сфери, щоб поліпшити теперішню політику та 
швидко реагувати на подібні явища. Круглий стіл є 
першим етапом тристороннього проекту. Партнери – 
Institutes for Public Policy (Romania, Moldova). 

Сума: $ 1758
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Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”  
(01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9-А, кв. 5, 
тел. (044) 234 84 02)

Керівник проекту: Кошелєва Ксенія 
Зміст проекту: Проведення чотирьох міжнародних регі-

ональних зустрічей експертів у рамках міжнародного 
проекту “Пацієнтські організації Східної Європи та Азії 
за безпеку пацієнтів” для регіонів: Центральної Європи 
(Польща, м. Варшава, 7-10 вересня 2008 р.); Кавказь-
ких країн (Грузія, м. Тбілісі, 3-5 жовтня 2008 р.); Серед-
ньої Азії (Казахстан, м. Алмати, 13-15 листопада 2008 
р.); Південно-Східної Європи (Молдова, м. Кишинів, 
5-7 грудня 2008 р.). Розвиток міжнародного руху за 
безпеку пацієнтів шляхом об‘єднання зусиль пацієнт-
ських організацій ЦСЄ, Закавказзя та Азії. Залучення 
країн-учасниць до виконання Всесвітньої декларації 
з охорони здоров‘я. Налагодження взаємного інфор-
мування та постійного обміну досвідом щодо захисту 
прав пацієнтів та удосконалення національного зако-
нодавства, що регулює безпеку пацієнтів. Презентація 
результатів дослідження стану системи охорони здо-
ров‘я у країнах цих регіонів. Партнери – Federation of 
Polish Patients (Poland), Georgian Alliance for Patient Saf-
ety (Georgia), NGO ‘’Aman-Saulyk” (Kazakhstan), Manag-
ement and Assurance in Medicine Association (Moldova). 

Сума: $ 3533

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних 
організацій (40030, м. Суми, а/с 44,  
тел. (0542) 21-03-29)

Керівник проекту: Сахнюк Георгій 
Зміст проекту: Участь шістнадцяти молодіжних лідерів 

із Сумщини у стажуванні в межах українсько-поль-
ського проекту “Де є справжні лідери, немає місця 
поразкам!” (м. Піла, Польща, 14-20 вересня 2008 
р.). Покращення навичок роботи з місцевою громад-
ськістю, активізації молоді, посилення власної лідер-
ської мотивації, ознайомлення з формами громад-
ської активності у європейських країнах. Учасники 
– молодіжні лідери із м. Суми, що представляють гро-
мадські організації, місцеві медіа або органи влади, і 
потребують вдосконалення свого досвіду. Організа-
тор – Association of Social Initiatives EFFATA (Poland). 

Сума: $ 5845

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

Керівник проекту: Коваль В’ячеслав 
Зміст проекту: Стажування трьох представників 

громадського та державного секторів із Донецька 
у Міжнародній літній академії НУО (м. Рига, Латвія, 
8-23 серпня 2008 р.). Підвищення обізнаності 
учасників з питань залучення місцевої громадськості 
до стратегічного планування, експертизи і прийняття 
рішень, проведення громадських слухань, участі 
у державних тендерах на виконання соціальних 
проектів, розвитку міжсекторної соціальної 
співпраці, впливу на покращення врядування 
тощо. Літня академія є частиною програми 
співпраці, спрямованої на розвиток громадянського 
суспільства у регіонах. Організатор – Latvian 
Association for civil organizations LAPAS (Latvia). 

Сума: $ 2468

Організація: Надвірнянська філія “Студентського 
братства” (78400, Івано-Франківська обл.,  
м. Надвірна, вул. Л. Українки, 7)

Керівник проекту: Круп’як Андрій 
Зміст проекту: Стажування тренера з питань розвитку 

соціальної підприємливості в посиленому семінарі 
“Центри підприємливості – проти безробіття” (м. Оль-
штин, Польща, 18-20 серпня 2008 р.). Розвиток соці-
альної підприємливості у місцевої молоді, створення 
центрів підприємливості у малих містах для профорі-
єнтаційної роботи серед молоді згідно з місцевим рин-
ком праці, ознайомлення із соціальними потребами та 
проведення тренінгів з основ підприємництва. Семі-
нар є частиною довготривалої ініціативи, до якої залу-
чено місцеві НУО з України, Молдови і Росії. Партнер 
– Education for Democracy Foundation (Poland). 

Сума: $ 150

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

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина 
Зміст проекту: Стажування трьох представників 

громадського та державного секторів із Донецька 
у Міжнародній літній академії НУО (м. Рига, Латвія, 
8-23 серпня 2008 р.). Підвищення обізнаності 
учасників з питань залучення місцевої громадськості 
до стратегічного планування, експертизи і прийняття 
рішень, проведення громадських слухань, участі 
у державних тендерах на виконання соціальних 
проектів, розвитку міжсекторної соціальної 
співпраці, впливу на покращення врядування 
тощо. Літня академія є частиною програми 
співпраці, спрямованої на розвиток громадянського 
суспільства у регіонах. Організатор – Latvian 
Association for civil organizations LAPAS (Latvia). 

Сума: $ 2821
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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 експерта з питань візової 

політики у робочій зустрічі, організованій Фондом 
Стефана Баторія в межах проекту “Дружні кордони 
ЄС. Моніторинг візової політики країн-членів 
ЄС: полегшення чи перешкоди?” (м. Варшава, 
Польща, 15-17 вересня 2008 р.). Представлення 
європейським політикам, керівним органам та 
громадськості ЄС результатів моніторингу виконання 
візової політики та діяльності консульських відділів 
країн-членів ЄС в Україні. Випрацювання спільних 
рекомендацій щодо покращення візової політики та 
пропускного менеджменту на східних кордонах ЄС. 
Організатор – Stefan Batory Foundation (Poland). 

Сума: $ 765

Організація: Благодійна організація “Дніпровська 
асоціація розвитку регіонів” (49044, м. Дніпро-
петровськ, вул. Гоголя, 29, офіс 107, тел. 056 377 35 96)

Керівник проекту: Добровольська Анастасія 
Зміст проекту: Участь чотирьох представників 

громадського та державного секторів із 
Дніпропетровська в Міжнародній літній академії НУО 
(м. Рига, Латвія, 8-23 серпня 2008 р.). Підвищення 
обізнаності учасників з питань залучення місцевої 
громадськості до стратегічного планування, 
експертизи і прийняття рішень, проведення 
громадських слухань, участі у державних тендерах 
на виконання соціальних проектів, розвитку 
міжсекторної соціальної співпраці, впливу на 
покращення врядування тощо. Літня академія є 
частиною програми співпраці, спрямованої на 
розвиток громадянського суспільства у регіонах. 
Організатор – Latvian Association for civil organizations 
LAPAS (Latvia). 

Сума: $ 1867

Організація: Благодійна Організація “Український Центр 
Порозуміння” (01023, м. Київ, Печерський узвіз, 8, 
кв.7, тел. (044) 537-10-07)

Керівник проекту: Горова Альона 
Зміст проекту: Участь десяти представників програми 

медіації однолітків у школах із Київщини, Вінниччини, 
Львівщини, Полтавщини та АР Крим у міжнародному 
семінарі “Відновлювальне правосуддя і медіація: 
подолання підліткового насилля” (м. Варшава, 

Польща, 22-25 серпня 2008 р.). Формування 
конструктивного підходу до розв’язання конфліктів, 
толерантності, відповідальності та взаємоповаги 
у підлітковому середовищі шляхом популяризації 
програми медіації однолітків у навчальних закладах. 
Організатор – The Polish Center for Mediation (Poland). 

Сума: $ 1928

Організація: Товариство сприяння сім’ям з дітьми, 
страждаючими аутизмом “Від відчаю – до надії” 
(84626, Донецька обл., м. Горлівка, 14, кв.13, вул.
Чури, тел. (06242) 59 76 31)

Керівник проекту: Туркоманова Тетяна 
Зміст проекту: Участь трьох фахівців з Донеччини 

з питань допомоги сім‘ям з дітьми-аутистами у 
семінарі “Системи підтримки людей з аутизмом: 
досвід європейських країн” (м. Краків, Польща, 27-
29 листопада 2008 р.). Вивчення кращих практик 
підтримки людей з аутизмом, а саме: використання 
методу альтернативної комунікації (для поліпшення 
їхнього самовираження і сприйняття) та робота 
з сім‘ями дітей-аутистів через групи взаємної 
підтримки. Організатор – The National Society for 
Autism (Poland). 

Сума: $ 1165

Організація: Жіночий інформаційно-координаційний 
центр (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 
21, тел. (056) 370 25 35)

Керівник проекту: Войніч Ганна 
Зміст проекту: Участь чотирьох представників 

громадського та державного секторів із 
Дніпропетровська у Міжнародній літній академії НУО 
(м. Рига, Латвія, 8-23 серпня 2008 р.). Підвищення 
обізнаності учасників з питань залучення місцевої 
громадськості до стратегічного планування, 
експертизи і прийняття рішень, проведення 
громадських слухань, участі у державних тендерах 
на виконання соціальних проектів, розвитку 
міжсекторної соціальної співпраці, впливу на 
покращення врядування тощо. Літня академія є 
частиною програми співпраці, спрямованої на 
розвиток громадянського суспільства у регіонах. 
Організатор – Latvian Association for civil organizations 
LAPAS (Latvia). 

Сума: $ 1811
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Організація: Громадська організація “Всеукраїнська 
спілка громадських організацій “Асоціація Агенцій 
Регіонального Розвитку України” (01001, м. Київ,  
вул.Хрещатик, 4, оф.17, тел. (044) 494 18 96)

Керівник проекту: Третяк Юрій 
Зміст проекту: Участь дванадцяти лідерів громадських 

організацій України, що займаються питаннями регі-
онального розвитку у семінарі “Місцевий розвиток в 
Україні: досвід Словаччини з впровадження програм 
допомоги Європейського Союзу” (мм. Братислава і 
Саморін, Словаччина, 19-25 жовтня 2008 р.). Знайом-
ство з досвідом співробітництва з програмами допо-
моги ЄС, ідентифікації проблемних питань та генера-
ції корисних соціальних ідей для подальшої розробки 
проектів регіонального розвитку. Партнер – Forum 
Regional Development Center (Slovakia). 

Сума: $ 8576

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 чотирьох експертів і тренерів з 

питань розвитку соціальної підприємливості в поси-
леному семінарі “Центри підприємливості – проти 
безробіття” (м. Ольштин, Польща, 18-20 серпня 2008 
р.). Розвиток соціальної підприємливості у місцевої 
молоді, створення центрів підприємливості у малих 
містах для профорієнтаційної роботи серед молоді 
згідно з місцевим ринком праці, ознайомлення із 
соціальними потребами та проведення тренінгів з 
основ підприємництва. Партнер – Education for Dem-
ocracy Foundation (Poland). 

Сума: $ 388

Організація: Донецька обласна ліга ділових і 
професійних жінок (83086, м. Донецьк, вул. Артема, 
45, тел. (062) 334-2043, 335-19-02)

Керівник проекту: Горова Людмила 
Зміст проекту: Участь двох представників громад-

ськості Донецька в Міжнародній літній академії НУО 
(м. Рига, Латвія, 8-23 серпня 2008 р.). Підвищення 
обізнаності учасників з питань залучення місцевої 
громадськості до стратегічного планування, експер-
тизи і прийняття рішень, проведення громадських 
слухань, участі у державних тендерах на виконання 
соціальних проектів, розвитку міжсекторної соці-
альної співпраці, впливу на покращення врядування 
тощо. Літня академія є частиною програми співпраці, 
спрямованої на розвиток громадянського суспіль-
ства у регіонах. Організатор – Latvian Association for 
civil organizations LAPAS (Latvia). 

Сума: $ 1196

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: Участь двох експертів з питань міжет-

нічних відносин у другому міжнародному семінарі в 
межах проекту “Етнічна стабільність – етнічні зміни” 
(м. Шаморін, Словаччина, 29-30 вересня 2008 р.). 
Початок діалогу серед експертів, громадських ліде-
рів та політиків стосовно дотримання міжнародних 
принципів з прав етнічних меншин та їх відносин із 
національною більшістю. Здійснення вагомого вне-
ску в розвиток міжетнічної толерантності та взає-
моповаги, поширюючи ці принципи у країнах Цен-
трально-Східної Європи. Партнер – Forum Minority 
Research Institute (Slovakia). 

Сума: $ 1394

Організація: Центр близькосхідних досліджень  
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 210,  
тел. (044) 279-07-72)

Керівник проекту: Богомолов Олександр 
Зміст проекту: Участь фахівця з питань регіональних кон-

фліктів у міжнародному проекті “Від посилення Євро-
пейської політики сусідства до президентства Чеської 
Республіки в 2009 році. ЄПС і заморожені конфлікти в 
Чорноморському регіоні”, (м. Прага, Чеська Республіка, 
12 листопада 2008 р.). Вивчення ситуації в конфлік-
тних чи потенційно конфліктних зонах Чорноморського 
регіону задля залучення можливостей Європейської 
політики сусідства для позитивного впливу на поточ-
ний стан справ та формування більш ефективних полі-
тик ЄС щодо країн Чорноморського регіону. Партнер – 
Association for International Affair (Czech Republic). 

Сума: $ 549

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Український фонд “Благополуччя дітей” (04205,  
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21 (корпус 2),  
кв. 4, тел. (044) 537 20 16)

Керівник проекту: Кузьменко Леся 
Зміст проекту: Участь чотирьох фахівців з України в 

конференції “Міждисциплінарний підхід до вирішення 
випадків, що стосуються насильства над дітьми” (м. 
Софія, Болгарія, 11-13 листопада 2008 р.). Вивчення 
європейського досвіду й розвиток компетенції фахів-
ців в роботі з дітьми-жертвами та свідками насиль-
ства, шляхом проведення тренінгів, навчальних семі-
нарів та дослідницьких програм з метою формування 
чітких і більш ефективних стратегій діяльності органі-
зацій в сфері захисту дітей. Організатор – The Social 
Activities and Practices Institute (SAPI) (Bulgaria). 

Сума: $ 2292
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із 
інтелектуальною недостатністю” (02099, м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 39-41, кімната 1151 (поштова 
адреса), тел. (044) 411-03 32, 496-52-92)

Керівник проекту: Майорова Надія 
Зміст проекту: Участь шести українських фахівців 

у двох міжнародних семінарах в межах проекту 
“Поширення кращих практик індивідуалізації та деін-
ституалізації послуг для людей з інтелектуальною 
недостатністю”, м. Прага, Чеська Республіка, 2-5 
грудня та м. Братислава, Словаччина, 6-10 грудня 
2008 р. Обмін досвідом з питань соціальної допо-
моги людям з інтелектуальними вадами, розробка 
нових досконалих стратегій щодо правового та соці-
ального захисту цієї категорії людей, а також пла-
нування майбутніх міжнародних проектів, спільних 
досліджень та публікацій у цій сфері. Партнер – 
Quip – Association for Charge (Czech Republic). 

Сума: $ 3848

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародний інститут гуманітарних технологій” 
(02002, м. Київ, вул. Луначарського, 12/6,  
тел. (044) 227 82 01)

Керівник проекту: Мартинюк Віталій 
Зміст проекту: Участь фахівця з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції у міжнародному проекті “Від 
посилення Європейської політики сусідства до прези-
дентства Чеської Республіки в 2009 році. ЄПС, Шен-
ген та Східне Сусідство”, м. Прага, Чеська Республіка, 
12 грудня 2008 р. Оцінка змін від розширення Шенген-
ської Зони в грудні 2006 р. та вплив цього процесу на 
візову політику ЄС стосовно східних сусідів, зокрема 
України. Формування напрямків більш ефективних 
політик ЄС щодо Східного Сусідства. Організатор – 
Association for International Affairs (Czech Republic). 

Сума: $ 585

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: Участь трьох фахівців з питань міграції в 

конференції “Виклики міграційного процесу в Європі”, 
м. Бухарест, Румунія, 27-28 листопада 2008 р.  
Започаткування міжнародного дослідження та соці-
ально-політичного проекту з метою створення спіль-
ної платформи для впровадження ефективної полі-
тики захисту прав мігрантів у Європі, побудованої на 
достовірній соціальній інформації у сфері міжнародної 
міграції. Організатор – Soros Foundation (Romania). 

Сума: $ 1166
Організація: Чернівецьке обласне громадське 

об’єднання “Буковинські перспективи” (58001,  
м. Чернівці, вул. Братів Руснаків, 12/11,  
тел. (0372) 52 52 71)

Керівник проекту: Гакман Сергій 
Зміст проекту: Участь експерта з питань міграції 

в конференції “Виклики міграційного процесу в 
Європі”, м. Бухарест, Румунія, 27-28 листопада 
2008 р. Започаткування міжнародного дослідження 
та соціально-політичного проекту з метою 
створення спільної платформи для впровадження 
ефективної політики захисту прав мігрантів у Європі, 
побудованої на достовірній соціальній інформації 
у сфері міжнародної міграції. Організатор – Soros 
Foundation (Romania). 

Сума: $ 95

Організація: Міжобласна Волонтерська Організація 
“СВІТ-Україна” (Донецька обл., м. Артемівськ, а/с 28, 
тел. (062) 744-67-39)

Керівник проекту: Мясищева Юлія 
Зміст проекту: Участь трьох представників 

громадськості із м. Артемівська Донецької обл. 
у конференції “Освіта з питань прав людини на 
практиці”, м. Познань, Польща, 16-24 листопада 
2008 р. Обмін кращими практиками та підвищення 
обізнаності у сфері освіти з питань прав людини, 
мотивація розвитку правозахисної діяльності 
на місцевому рівні та планування подальшої 
міжнародної співпраці після завершення проекту. 
Організатор – One World Association (Poland). 

Сума: $ 906
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Діяльність, ініційована  
та реалізована програмою 

Кількість проектів: 7 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 55490

Частка у загальній сумі проектів: 1.10%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Забезпечення реалізації річного 

конкурсу “Міжнародний досвід впливу 
громадянського суспільства на демократичні 
перетворення” у 2008 році, посилення ролі 
громадськості у вирішенні суспільно значущих 
питань через обмін міжнародним досвідом, 
практиками та ідеями. Презентація програми “Схід-
Схід” та кращих практик виконання міжнародних 
ініціатив, підтриманих програмою, у регіонах України. 

Сума: $ 12820

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Забезпечення реалізації двостороннього 

конкурсу “Обмін досвідом між Чеською Республікою 
та Україною з питань європейської інтеграції та 
впровадження реформ” у 2008 році. Поширення 
кращих практик діяльності громадських організацій 
Чеської Республіки та України стосовно залучення 
громадянського суспільства до загального 
процесу реформування та європейської інтеграції. 
Презентація двосторонньої ініціативи у МЗС Чеської 
Республіки. 

Сума: $ 3700

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 20-23 березня 2008 р. у  

м. Києві міжнародної конференції з питань підви-
щення прозорості переговорного процесу між Украї-
ною та ЄС. Вивчення та презентація в Україні досвіду 
країн Центрально-Східної Європи, Західних Бал-
кан та Туреччини щодо залучення громадськості до 
переговорного процесу з ЄС та висвітлення пере-
говорних процесів у ЗМІ. Заохочення більш активної 
участі представників громадянського суспільства у 
формуванні переговорної позиції України. 

Сума: $ 14900

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 10-15 березня 2008 р. у 

Баку робочої зустрічі представників Азербайджану, 
Казахстану і України з питань громадського моніто-
рингу нафтогазового сектору. Аналіз досвіду громад-
ського моніторингу енергетичного сектору та бюдже-
тів всіх рівнів в Азербайджані і Казахстані, а також 
висвітлення результатів моніторингу у місцевих медіа. 
Розробка проекту спільної діяльності громадськості з 
проведення моніторингу видобутку, транспортування 
та ціноутворення в нафтогазовому секторі Азербай-
джану, Казахстану та України. Партнер проекту – 
Програма прозорості надходжень з нафтового сек-
тору та державного фінансування ІВС-Азербайджан. 

Сума: $ 6340

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  96

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 16-19 липня 2008 р. 

у м. Києві робочої зустрічі експертів з питань 
прозорості державних доходів від транспортування 
енергоресурсів із України, Грузії, Азербайджану і 
Казахстану. Координація спільної діяльності і пошук 
джерел підтримки ініціатив громадського моніторингу 
видобутку, транспортування та ціноутворення в 
нафтогазовому секторі. Поширення міжнародної 
моніторингової ініціативи ЕІТІ на країни, по території 
яких транспортуються нафта та газ, з метою 
зниження рівня корупції у цих державах. 

Сума: $ 6400

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 3-5 липня 2008 р. у Києві 

експертної зустрічі з питань розвитку партнерства 
між громадськістю Азербайджану, Грузії, Молдови і 

України у контексті європейської інтеграції. Сприяння 
розвитку громадських мереж для обміну кращими 
практиками впровадження Європейської політики 
сусідства та моніторингу національних Планів дій 
співробітництва з ЄС. Наближення громадянського 
суспільства країн ЄПС до європейської спільноти 
через формування спільної позиції щодо актуальних 
аспектів політики ЄС. 

Сума: $ 8130

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 16-18 грудня 2008 р. у 

Москві семінару з питань українсько-російських 
відносин після серпневих подій. Презентація 
поглядів українських та російських експертів на 
сьогоденні проблеми українсько-російських відносин 
у політичній, економічній та соціальній сферах. 
Партнер проекту – Московський Центр Карнегі, 
Росія. 

Сума: $ 3200
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“ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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ПРОГРАМА  
“ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
Кількість проектів: 44 
Кількість організацій: 39
Сума: $ 1074467
Частка у загальній сумі проектів: 21.38%

Мета програми у 2008 році: підтримка ініціатив громадянського суспільства, спрямованих 
на захист прав людини та основоположних свобод, сприяння знаходженню консенсусу між 
зацікавленими суб’єктами щодо реалізації інституційних реформ у правовій системі держави. 
Програма складається з двох компонентів “Права людини” і “Сприяння реформі правосуддя”.

Пріоритети програми у 2008 році: 

• Сприяння реалізації права на доступ до правосуддя;
• Судовий захист прав людини, особливо у справах, що становлять суспільний інтерес; 
• Підвищення інформованості громадськості про права людини та основні свободи шляхом 

підвищення прозорості дій органів влади;
• Громадська підтримка здійснення судово-правової реформи (судова система, судочинство, 

кримінальна юстиція, кримінально-виконавча система); 
• Формування системи безоплатної правової допомоги (первинної та вторинної; у кримінальних 

і не кримінальних справах);
• Розвиток адміністративної юстиції. 

Конкурси 2008 року:
• Конкурс “Від радянських пільг та привілеїв – до європейських стандартів соціальних та 

економічних прав людини”, в рамках якого підтримано ініціативи неурядових організацій, 
спрямовані на вироблення пропозицій, що посилюють захист соціальних та економічних 
прав людини, а також обмежують необґрунтовано встановлені пільги та привілеї. Загальна 
кількість заявок, які надішли на конкурс – 14, із них підтримано 3 проекти.

• Конкурс “Участь народу у здійсненні правосуддя. Здійснення правосуддя мировими 
суддями”, в рамках якого підтримано проекти, спрямовані на вироблення оптимальних 
пропозицій щодо найбільш ефективних механізмів забезпечення участі громадян у 
здійсненні правосуддя у контексті реалізації судово-правової реформи в Україні. Загальна 
кількість заявок, які надішли на конкурс – 7, із них підтримано 2 проекти.

• 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. Загальна кількість заявок, які надішли на конкурс – 34, із них 
підтримано 7 проектів.

• Конкурс “Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції”, в межах 
якого підтримано громадські ініціативи по проведенню комплексних заходів, спрямованих 
на судовий захист прав людини від дій та бездіяльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Загальна кількість заявок, які 
надішли на конкурс, – 29, із них підтримано 7 проектів.
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• Конкурс “Захист прав людини в установах виконання покарань”, спрямований на 
підтримку проектів щодо сприяння дотриманню та захисту прав ув’язнених осіб, працівників 
в установах системи виконання покарань України. Загальна кількість заявок, які надішли на 
конкурс – 20, із них підтримано 7 проектів.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2008 року:

• Забезпечення доступу до інформації, яка становить суспільний інтерес. Судова 
практика України збагатилася рішеннями, якими визнані протиправними відмови посадовими 
особами органів державної влади у наданні інформації, ненадання відповідей на інформаційні 
запити та звернення громадян. У березні 2008 року уряд України на вимогу недержавних 
організацій визнав протиправною практику надання незаконних обмежувальних грифів “не 
для друку” та “опублікуванню не підлягає” актам Кабінету Міністрів України та зняв такі 
грифи із близько 1500 Постанов та Розпоряджень уряду, виданих починаючи з 1991 року.

• Підтримка стратегічних судових справ по захисту жертв порушень прав людини. 
Відзначається стабільне зростання кількості успішних справ. Десятки нових справ 
спрямовані до Європейського Суду з прав людини. Адвокатами, що залучені за проектами, 
зупинено екстрадицію осіб, що переслідуються владою своєї країни за ненасильницьке 
вираження власних поглядів до Туркменістану, Білорусі, Росії, Казахстану, інших країн. 
Збільшується регіональна мережа юристів та адвокатів, які можуть здійснювати ефективний 
судовий захист прав людини як в межах юрисдикції держави, так і за допомогою міжнародних 
механізмів (Європейський Суд з прав людини, Комітет ООН з прав людини). 

• Система безоплатної правової допомоги дозволила налагодити співпрацю із 
адвокатурою, недержавними організаціями, органами юстиції та внутрішніх справ. Утворені 
у Харкові, Білій Церкві (Київська область) та Хмельницькому, офіси громадського захисту 
уклали угоди із обласними управліннями МВС та здійснюють діяльність з надання правової 
допомоги з моменту затримання. Як наслідок, зменшилася кількість затримань у райвідділах, 
що взаємодіють із проектами, а також кількість осіб, щодо яких застосовується запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою. Важливим досягненням є співпраця за цим напрямом 
із Фондом Віктора Пінчука. Триває спільна робота із Міністерством юстиції України по 
розробці відповідного законопроекту. 

• Лобіювання міжнародних організацій, що здійснюють контроль за дотриманням прав 
людини в Україні (Рада ООН з прав людини, Комітети ООН, Моніторинговий Комітет ПАРЄ). 
За підтримки Програми недержавні організації готують альтернативні до державних доповіді 
про дотримання прав людини, їх положення включаються до рекомендацій багатьох 
міжнародних інституцій, що оцінюють становище із правами людини в Україні. 

• Концепція реформування кримінальної юстиції, вироблена, в тому числі за підтримки 
програми, була схвалена Національною Комісією зі зміцнення демократії та утвердження 
верховенства права, Радою Національної безпеки та оборони України, затверджена 
Указом Президента України. Розробляються проекти законодавчих актів, спрямованих 
на її реалізацію (реформування інституту адміністративної відповідальності, кримінально-
процесуальний кодекс, прокуратура, тощо). 

• Національна Асамблея інвалідів України за підтримки програми започаткувала кампанію, 
спрямовану на прискорення приєднання України до Конвенції ООН про захист прав інвалідів. 
Окрім того, здійснюється моніторинг законодавства України на відповідність положенням 
Конвенції ООН про права інвалідів. Як результат даної кампанії, Президент України своїм 
указом дав доручення Міністрові соціальної політики і праці підписати Конвенцію від імені 
України. 24 вересня 2008 року Конвенція ООН про права інвалідів та Факультативний 
Протокол до неї були підписані від імені України. Програма і надалі планує співпрацювати з 
партнерами щодо ратифікації та імплементації цього важливого міжнародного документу. 
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• Інформаційна діяльність в галузі прав людини здійснюється шляхом розширення 
мережі інформаційних ресурсів в Інтернеті. Програма надавала підтримку спеціалізованим 
Інтернет-порталам: Права людини в Україні www.khpg.org, Правовий простір, www.pravo.
prostir.org.ua, УГСПЛ www.helsinki.org.ua, УНІАН-права людини http://human-rights.unian.net/, 
Протидія ксенофобії www.xenodocuments.org.ua, Тюремний портал www.ukrprison.org.ua, 
Український правозахисний портал www.upp.org.ua, Право на правду www.stop.x.files.

• У співпраці із Норвезьким Гельсінським Комітетом та Українською Гельсінською Спілкою з 
прав людини Програма започаткувала освітню програму для нових активістів, викладачів 
правознавства, державних службовців. У 2008 році проведено 8 тижневих шкіл з прав 
людини (www.edu.helsinki.org.ua). 

• Фестиваль документального кіно про права людини (www.docudays.org.ua). 2008 
року значно збільшилася його аудиторія. У цьому році фестиваль, окрім Києва, запросили 
більш ніж до тридцяти міст України. У тому числі: Вінниця, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, 
Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Глухів, 
Шостка, Лебедин, Харків, Херсон, Чернігів, АР Крим: Севастополь, Сімферополь, Армянськ, 
Джанкой, Новоозерне, Євпаторія, Керч, Красноперекопськ, Роздольне, Феодосія, Ялта. 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

Незважаючи на значні суспільні очікування, основні політичні еліти країни виявилися нездатними 
консолідувати свої зусилля задля здійснення системних змін. Жодна із задекларованих владою 
реформ (судова, адміністративна, адміністративно-територіальна, податкова, аграрна, пенсійна, 
тощо) на даний час не має ані зрозумілих шляхів реалізації, ані певних очікуваних результатів, 
ані строків реалізації. Сподівання на швидку інтеграцію до європейських структур теж виявилися 
передчасними. Політична воля владних еліт дотримуватися демократичних принципів не має 
стійкого підґрунтя. Незначні просування на шляху реформ перш за все є відповіддю на вимоги 
міжнародної спільноти, аніж реакція на артикульовані потреби громадянського суспільства.

Партнерство та співпраця:

Програма співпрацює з Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства, Фондом Віктора Пінчука, 
Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною комісією зі 
зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Спілкою Адвокатів України. 

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Волинська обл. 1 $ 13500

Донецька обл. 2 $ 19300

м. Київ 12 $ 208485

Київська обл. 2 $ 118304

Луганська обл. 5 $ 62674

Львівська обл. 6 $ 100100

Тернопільська обл. 1 $ 11460

Харківська обл. 6 $ 259810

Херсонська обл. 2 $ 32610

Хмельницька обл. 2 $ 141958

Чернігівська обл. 2 $ 26458

Операційні проекти 3 $ 79808

http://www.khpg.org
http://www.pravo.prostir.org.ua
http://www.pravo.prostir.org.ua
http://www.helsinki.org.ua
http://www.unian.net
http://www.xenodocuments.org.ua
http://www.ukrprison.org.ua
http://www.upp.org.ua
http://www.docudays.org.ua
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Права людини

Кількість проектів: 38 

Кількість організацій: 35

Сума: $ 941569

Частка у загальній сумі проектів: 18.74%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Волинська обл. 1 $ 13500

Донецька обл. 2 $ 19300

м. Київ 11 $ 189655

Київська обл. 2 $ 118304

Луганська обл. 5 $ 62674

Львівська обл. 5 $ 83400

Тернопільська обл. 1 $ 11460

Харківська обл. 5 $ 242250

Херсонська обл. 2 $ 32610

Хмельницька обл. 2 $ 141958

Чернігівська обл. 2 $ 26458

Проекти, підтримані за програмою:

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 П’ятого 

міжнародного кінофестивалю “Дні документального 
кіно про права людини” з метою привернення уваги 
громадськості до проблеми дотримання прав людини 
в світі та Україні зокрема, залучення цільових груп 
(ЗМІ, громадський сектор і державні структури) 
до обговорення та лобіювання інтересів і захисту 
прав людини, а також налагодження міжнародної 
співпраці у створенні фільмів з даної тематики. 

Сума: $ 14940

Організація: Громадська організація “Фундація 
“Відкрите суспільство” (04071, м. Київ,  
вул. Костянтинівська, 37, кв.22, тел. (044) 419 70 10)

Керівник проекту: Печончик Тетяна 
Зміст проекту: Випуск інформаційно-аналітичного 

вісника “УНІАН – Права людини”, підтримка 
функціонування тематичного веб-сайту з метою 
надання ЗМІ оперативної та об’єктивної текстової та 
ілюстративної інформації щодо стану дотримання 
прав людини в Україні та діяльності правозахисного 
руху. Проведення тематичних круглих столів про 
права людини в Україні. 

Сума: $ 30000

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Захист прав дітей” (03150, м. Київ,  
вул. Предславинська, 49, офіс 4,  
тел. (044) 331-98-98, 528-37-48)

Керівник проекту: Павлова Євгенія 
Зміст проекту: Проведення моніторингу особливостей 

функціонування (нормативно-правового, методич-
ного, кадрового забезпечення) закладів соціальної 
реабілітації системи освіти України з метою створення 
підґрунтя для оптимізації діяльності їхньої мережі. Здій-
снення аналізу міжнародного та національного зако-
нодавства щодо забезпечення прав особливих кате-
горій дітей (з асоціальними проявами у поведінці), 
ситуації розвитку та функціонування мережі закладів 
соціальної реабілітації системи освіти України. 

Сума: $ 19455

Організація: Херсонська міська Асоціація журналістів 
“Південь” (73000, м. Херсон, вул. Леніна, 18,  
тел. (0552) 26 50 39)

Керівник проекту: Матросов Андрій 
Зміст проекту: Організаційна підготовка та проведення 

П’ятого міжнародного кінофестивалю “Дні докумен-
тального кіно про права людини” в м. Києві. 

Сума: $ 19980

Організація: Хмельницьке обласне громадське 
об’єднання адвокатів “Агенція захисту”  
(29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 3,  
тел. (0382) 70 09 62, (050) 376 1271)

Керівник проекту: Вагіна Наталія 
Зміст проекту: Підтримка раніше створеного пілот-

ного проекту з надання безоплатної правової допо-
моги у кримінальних справах – Офісу громадського 
захисту. Цей пілотний проект реалізується в рам-
ках реформи системи надання безоплатної правової 
допомоги в Україні та пропонує нову модель її орга-
нізації – адвокати Офісу надають правову допомогу 
затриманим відділів міліції Хмельницького з моменту 
затримання. Офіс продовжить збирати дані щодо 
практики надання безоплатної правової допомоги у 
місті, які в узагальненому вигляді будуть використані 
при підготовці проекту закону про правову допомогу. 

Сума: $ 112513

Організація: Громадська організація “Хмельницьке 
регіональне відділення Асоціації міст України” (29000, 
м. Хмельницьк, вул. Гагаріна, 18, тел. (0382) 76-54-03, 
(0382) 72 01 95)

Керівник проекту: Місяць Андрій 
Зміст проекту: Діяльність пілотного проекту з надання 

первинної правової допомоги – Центру правової 

інформації та консультацій у Хмельницькому. В 
Центрі працюють юристи, які надають правові 
консультації населенню міста. 

Сума: $ 29445

Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Правова єдність” (09100, Київська обл., 
м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13,  
тел. (04463) 40 440, (04463) 5 04 50)

Керівник проекту: Настіна Ольга 
Зміст проекту: Діяльність Центру надання правової 

інформації та консультацій, який надає правові кон-
сультації усім мешканцям міста. Проект реалізується, 
як пілотний у Білій Церкві, поряд з Офісом громад-
ського захисту (адвокати надають вторинну пра-
вову допомогу у кримінальних справах), тим самим, 
на рівні одного міста створена завершена система 
надання різних видів правової допомоги. 

Сума: $ 19825

Організація: Громадський комітет сприяння реалізації 
Конституційного права людини на правову допомогу 
(09100, Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське 
шосе, 194, оф. 102, тел. (04463) 4 47 33,  
(044) 223 3151)

Керівник проекту: Кіккас Віктор 
Зміст проекту: Підтримка раніше створеного пілотного 

проекту з надання безоплатної правової допомоги у 
кримінальних справах – Офісу громадського захисту 
у Білій Церкві. Цей пілотний проект реалізується в 
рамках реформи системи надання безоплатної пра-
вової допомоги в Україні та пропонує нову модель її 
організації – адвокати Офісу надають правову допо-
могу затриманим відділів міліції Білої Церкви з моменту 
затримання. Офіс продовжить збирати дані щодо 
практики надання безоплатної правової допомоги у 
місті, які в узагальненому вигляді будуть використані 
при підготовці проекту закону про правову допомогу. 

Сума: $ 98479

Організація: Громадська організація “Луганська 
обласна група медіації” (91055, м. Луганськ,  
вул. Луначарського, 122, а/509, тел. (0642) 717378,  
(0642) 42 03 78)

Керівник проекту: Тищенко Галина 
Зміст проекту: Проведення навчання правам людини 

викладачів шкіл установ Державного департаменту 
України з питань виконання покарань. 

Сума: $ 14810
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Організація: Благодійна організація “Пілотний проект 
“Правова допомога” (61010, м. Харків, просп. 
Гагаріна, 4, кв. 87, тел. (067) 574 3126)

Керівник проекту: Тімохов Олег 
Зміст проекту: Підтримка раніше створеного пілотного 

проекту з надання безоплатної правової допомоги 
у кримінальних справах – Офісу громадського 
захисту. Цей пілотний проект реалізується в рамках 
реформи системи надання безоплатної правової 
допомоги в Україні та пропонує нову модель її 
організації – адвокати Офісу надають правову 
допомогу затриманим відділів міліції Харкова з 
моменту затримання. Офіс продовжить збирати 
дані щодо практики надання безоплатної правової 
допомоги у місті, які в узагальненому вигляді будуть 
використані при підготовці проекту закону про 
правову допомогу. 

Сума: $ 177734

Організація: Громадське об’єднання Комітет сприяння 
захисту прав дитини (01103, м. Київ, а/с 9,  
тел. (044) 285 26 96)

Керівник проекту: Скрипник Дмитро 
Зміст проекту: Проведення моніторингу реалізації 

прав неповнолітніх засуджених на отримання якісної 
загальної та професійної освіти у виховних колоніях. 
Розробка пропозицій до Міністерства освіти України 
та Державного департаменту України з питань 
виконання покарань щодо приведення змісту, 
форм і методів навчання у виховних колоніях до 
загальноосвітніх вимог.

Сума: $ 12000

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: Створення та підтримка діяльності 

Консультаційно-методичного центру захисту прав 
та надання правової допомоги засудженим, які 
відбувають покарання в установах виконання 
покарань Київської області. Розробка та видання 
посібника для громадських організацій, які 
співпрацюють з установами виконання покарань 
Київської області з висвітлення проблемних питань 
надання правової допомоги засудженим. 

Сума: $ 14320

Організація: Громадська організація “Центр 
громадської експертизи” (02140, м. Київ, пр. Бажана, 
10, кв. 264, тел. (093) 246-02-46)

Керівник проекту: Чорній Любомир 
Зміст проекту: Проведення аналізу законодавства та 

міжнародних зобов’язань України, які стосуються 
реалізації соціальних прав та гарантій. Здійснення 
аналізу фінансового підгрунтя існуючої системи, 
підготовка пропозицій щодо можливих шляхів 
реформування системи соціального захисту і 
соціального забезпечення. 

Сума: $ 27000

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів” (01133,  
м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9-А, кв. 5,  
тел. (044) 234 84 02)

Керівник проекту: Сідєльнік Лариса 
Зміст проекту: Здійснення аналізу ефективності 

та справедливості діючої системи пільг на 
забезпечення ліками та лікарськими засобами. 
Розробка рекомендацій щодо вдосконалення 
системи: критеріїв адресності пільг за ознаками 
захворювання та малозабезпеченості, переліку ліків, 
які мають забезпечуватись державними коштами. 

Сума: $ 15000

Організація: Благодійна організація “Чернігівський 
жіночий правозахисний центр” (14014, м. Чернігів, 
вул. Толстого ,120, а/с 797, тел. (0462) 483 26)

Керівник проекту: Бадира Валентина 
Зміст проекту: Створення центру правової допомоги 

для осіб, які відбувають покарання, не пов’язані 
з позбавленням волі та звільнених з місць 
позбавлення волі. Проведення навчання керівників 
відділень установ виконання покарань Чернігівської 
області щодо міжнародних стандартів дотримання 
прав людини. 

Сума: $ 16448

Організація: Донецька міська організація “Донецький 
Меморіал” (83092, м. Донецьк, а/с 4836,  
тел. (062) 304-14-71)

Керівник проекту: Тодоракі Ольга 
Зміст проекту: Сприяння підвищенню рівня 

дотримання та захисту прав засуджених в 
установах кримінально-виконавчої системи України 
через проведення моніторингу дотримання прав 
людини. Видання та поширення річної доповіді про 
дотримання прав засуджених в Україні. 

Сума: $ 12300
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Організація: Громадська організація “Центр 
громадської адвокатури” (79008, м. Львів,  
вул. Ставропійська, 11, оф. 3, тел. (035) 75-22-98)

Керівник проекту: Коваль Оксана 
Зміст проекту: Здійснення аналізу українського законо-

давства та нормативних актів Львівщини, що регулю-
ють пільги та привілеї, порядок їх надання. Розробка 
пропозицій щодо можливості скасування пільг та приві-
леїв, визначення необхідних механізмів для їх реалізації. 

Сума: $ 18450

Організація: Тернопільська міська громадська 
організація “Тернопільський прес-клуб”  
(46001, м. Тернопіль, вул. О. Кульчицької, 3-5,  
тел. (0352) 53 19 37)

Керівник проекту: Тарасенко Тетяна 
Зміст проекту: Проведення 4 виїзних засідань прес-

клубу до установ виконання покарань Тернопільської 
області з метою моніторингу та аналізу стану справ 
щодо дотримання прав засуджених з широким 
висвітленням цього питання у ЗМІ та публічним 
обговоренням. Проведення тренінгу для журналістів 
щодо специфіки реалізації прав людини в установах 
виконання покарань. 

Сума: $ 11460

Організація: Молодіжна громадська організація “Центр 
правових та політичних досліджень “СІМ”  
(79000, м. Львів, а/с 106-66, Головна пошта,  
тел. (032) 297 19 32)

Керівник проекту: Тополевська Лідія 
Зміст проекту: Надання правової допомоги засудженим 

особам, що перебувають в установах виконання 
покарань Львівської області. Проведення навчання 
працівників кримінально-виконавчої системи області 
щодо міжнародних пенітенціарних стандартів. 

Сума: $ 12450

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Асоціація захисту прав молоді Волині” (43025,  
м. Луцьк, а/с 221, тел. (03322) 483 12)

Керівник проекту: Верзун Петро
Зміст проекту: Підвищення рівня правових знань непо-

внолітніх засуджених у Волинській області шля-
хом надання індивідуальних правових консультацій. 
Видання Довідника засудженого. Проведення семі-
нару “Проблеми ресоціалізації. Вдосконалення пра-
вової роботи працівників кримінально-виконавчих 
установ по вихованню засуджених осіб” для праців-
ників Управління Державного департаменту з питань 
виконання покарань Волинської області. 

Сума: $ 13500

Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Рідна Країна” (84330, Донецька обл.,  
м. Краматорськ, вул. Маріупольська, 7,  
тел. (06264) 41 91 99)

Керівник проекту: Мусієнко Артем 
Зміст проекту: Направлення інформаційних запитів до 

органів державної влади за визначеною тематикою. 
Подання заяв до органів прокуратури з метою 
притягнення до адміністративної відповідальності 
державних службовців відповідно до Закону України 
“Про боротьбу з корупцією”, подання скарг на 
працівників прокуратури, що ігнорують звернення 
щодо порушення права на доступ до інформації. 

Сума: $ 7000

Організація: Молодіжна громадська організація “Центр 
правових та політичних досліджень “СІМ” (79000,  
м. Львів, а/с 106-66, Головна пошта,  
тел. (032) 297 19 32)

Керівник проекту: Коцюруба Ольга 
Зміст проекту: Подання інформаційних запитів щодо 

виконання державних програм, що зачіпають 
права громадян та оскарження відмов у наданні 
інформації. Аналіз практики відповідей, оскарження 
неналежних відповідей, пошук шляхів покращення 
адміністративної практики з цього питання. 
Підготовка посібника щодо права на доступ до 
інформації в контексті поданих інформаційних 
запитів та практики оскарження відмов. Проведення 
семінару-практикуму щодо подання інформаційних 
запитів та написання адміністративних позовів про 
дії/бездіяльність державних органів для активістів 
громадських організацій та студентів юридичних 
факультетів ВНЗ м. Львова. 

Сума: $ 18500

Організація: Громадська організація “Асоціація медіа-
юристів” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а,  
тел. (044) 235 33 31)

Керівник проекту: Котюжинська Тетяна 
Зміст проекту: Створення судових прецедентів по 

оскарженню незаконних відмов у наданні інформації 
та бездіяльності органів влади через ненадання 
відповідей на інформаційні запити, проведення 
широкої інформаційної кампанії. Аналіз та 
узагальнення судової практики з метою підготовки 
пропозицій для Постанови Пленуму Верховного Суду 
України по розгляду інформаційних спорів. 

Сума: $ 14000
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Організація: Всеукраїнський благодійний фонд 
“Правова ініціатива” (02232, м. Київ, вул. Закрев-
ського, 87-в, оф. 13, тел. (044) 530-16-09, 269-6000)

Керівник проекту: Корнієнко Ольга
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції 

“Захист прав людини механізмами адміністративної 
юстиції в Україні та Польщі”, в якій взяли участь судді, 
адвокати, представники громадських організацій з 
України та Польщі. На конференції обговорювались 
питання розвитку адміністративної юстиції в Україні 
та досвід Польщі у цій сфері. 

Сума: $ 15000

Організація: Сватівське районове козацьке товариство 
Українського козацтва “Сватівський слобідський 
полк” (92600, Луганська обл., м. Сватове,  
вул. О. Невського, 4, тел. (06471) 3-30-09)

Керівник проекту: Кузовеніна Наталія 
Зміст проекту: Моніторинг реалізації пасивного та 

активного права на доступ до інформації про 
діяльність органів влади та державних установ 
на рівні Сватівського району Луганської області. 
Проведення освітніх заходів для громадських 
активістів щодо написання інформаційних запитів. 
Подання пропозицій від громадськості та лобіювання 
інтересів через депутатів міської ради щодо 
створення офіційного сайту місцевої влади. 

Сума: $ 14300

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: Створення спеціалізованого інтернет-

ресурсу “Право на правду”. Продовження кампанії 
ВГО Альянс “Майдан” під назвою “Право на Правду”, 
спрямованої на протидію незаконному використанню 
обмежувальних грифів до інформації, що становить 
суспільний інтерес. 

Сума: $ 19636

Організація: Луганський обласний центр політичних та 
соціологічних досліджень “Політсоціум” (91055,  
м. Луганськ, вул. Октябрська, 46, тел. (0642) 52-81-31)

Керівник проекту: Іванов Володимир 
Зміст проекту: Надсилання інформаційних запитів 

за визначеною тематикою з метою моніторингу 
відкритості міських голів та виконавчих комітетів 
7 міст Луганської області, судове оскарження 
незаконних відмов у наданні інформації. Проведення 
широкої інформаційної кампанії. 

Сума: $ 9564

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Комітет підтримки студентського самоврядування” 
(79019, м. Львів, вул. Ставропіївська, 11, оф. 3,  
тел. (032) 275-22-98)

Керівник проекту: Хауляк Ярослав 
Зміст проекту: Проведення моніторингу та аналіз 

інформації про діяльність органів державної влади 
у справах сім’ї та молоді, інформації про молодіжні 
програми та їх фінансування в Україні та окремих 
регіонах шляхом надсилання інформаційних запитів. 
Здійснення аналізу типових відмов органів влади, 
порушень права на інформацію, оскарження 
незаконних відмов. Проведення громадських 
обговорень у м. Луцьку та м. Львові. 

Сума: $ 17000

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

Керівник проекту: Борейко Володимир 
Зміст проекту: Підготовка та подання адміністративних 

позовів для захисту екологічних прав громадян. 
Навчання правозахисних екологічних організацій 
різних регіонів України навичкам захисту екологічних 
прав громадян. 

Сума: $ 12585

Організація: Луганське обласне відділення 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (93404, Луганська обл.,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26,  
тел. (0645) 70 29 31)

Керівник проекту: Свєтіков Олексій 
Зміст проекту: Проведення стратегічних справ щодо 

доступу до інформації про роботу судів та відшко-
дування моральної шкоди у зв’язку з незаконним 
поверненням адміністративних позовів та порушен-
ням передбачених Кодексом адміністративного судо-
чинства строків розгляду справи. 

Сума: $ 9000

Організація: Херсонський міський Центр молодіжних 
ініціатив “ТОТЕМ” (73000, м. Херсон,  
вул. Молодіжна, 2а, тел. (0552) 26 60 72)

Керівник проекту: Недбайло Андрій 
Зміст проекту: Впровадження в Херсонській області 

нової практики подолання адміністративних 
конфліктів за допомогою домовленості сторін. 
Проведення процедур медіації та просвітницьких 
заходів для підготовки медіаторів. 

Сума: $ 12630
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Організація: Харківська громадська організація 
незрячих юристів (61058, м. Харків,  
вул. Данілевського, буд. 16/8, тел. (057) 705 12 71)

Керівник проекту: Шрамко Ігор 
Зміст проекту: Аналіз найбільш актуальних питань, 

пов’язаних з порушенням прав людей з інвалідністю зі 
сторони органів державної влади в 4 областях Укра-
їни (Луганській, Вінницькій, Харківській, Волинській), 
створення бази даних юристів з інвалідністю, прове-
дення для них тренінгу з захисту прав в адміністра-
тивному суді, ініціювання адміністративних позовів до 
органів державної влади у визначених регіонах. 

Сума: $ 15000

Організація: Громадська організація “Громадський 
комітет захисту конституційних прав та свобод 
громадян” (91055, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 4/40, 
тел. (0642) 55-34-25)

Керівник проекту: Козирєв Микола 
Зміст проекту: Подання адміністративних позовів до 

органів місцевого самоврядування із метою захисту 
законних інтересів членів громад у Луганську та 
області щодо повернення незаконно переплачених 
ними грошей за неотримані комунальні послуги. Про-
ведення інформаційної кампанії “Демократія участі”. 

Сума: $ 15000

Організація: Міська молодіжна громадська організація 
“Молодіжна Альтернатива “М’АРТ”  
(14000, м. Чернігів, а/с 79, тел. (04622) 74 110)

Керівник проекту: Самардак Надія 
Зміст проекту: Розробка навчальної програми та прове-

дення підготовчого тренінгу з прав людини для поміч-
ників Міністра внутрішніх справ відділів регіонального 
контролю Управління моніторингу дотримання прав 
людини в діяльності органів внутрішніх справ. 

Сума: $ 10010

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: Аналіз судової практики та встановлення 

переліку питань, які є найбільш проблемними у стосун-
ках між громадянами та органами публічної влади на 

прикладі місцевих загальних судів та адміністративних 
судів міст Львова, Тернополя, Володимир-Волинського, 
а також Львівського апеляційного адміністративного 
суду. Проведення просвітницьких заходів із залучен-
ням представників органів місцевого самоврядування, 
органів виконавчої влади та громадських організацій. 

Сума: $ 17000

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 у 30 містах України 

переглядів та обговорень фільмів – переможців V 
Міжнародного кінофестивалю “Дні документального 
кіно в Україні”. Впровадження використання фільмів 
програми фестивалю до курсу службової підготовки 
працівників підрозділів МВС України. 

Сума: $ 14940

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародний рух “Міжнародна Амністія в Україні” 
(01015, м. Київ, а/с 60, тел. (044) 469 70 27, 484-16-34)

Керівник проекту: Мазур Тетяна 
Зміст проекту: Підтримка та розвиток спеціалізованого 

Інтернет – порталу “XENOdocuments”, зокрема, 
наповнення даними моніторингу, висвітлення дій 
громадських організацій, що працюють у сфері 
подолання ксенофобії та расизму, публікація 
освітніх та аналітичних матеріалів, а також випуск та 
поширення інформаційного CD-диску. Проведення 
підсумкового круглого столу з організаціями – 
партнерами, представниками органів влади, ЗМІ. 

Сума: $ 15575

Організація: Громадська організація “Інформаційно-
аналітичний центр “Громадський простір”  
(02140, м. Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140,  
тел. (044) 573-14-69)

Керівник проекту: Шамрай Павло 
Зміст проекту: Cтворення Інтернет-системи для 

пілотних Офісів громадського захисту у Харкові, 
Білій Церкві та Хмельницькому, яка дозволяє 
заносити та аналізувати дані про справи, які ведуть 
адвокати Офісу. 

Сума: $ 14720
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Правосуддя

Кількість проектів: 3 

Кількість організацій: 3

Сума: $ 53090

Частка у загальній сумі проектів: 1.06%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 18830

Львівська обл. 1 $ 16700

Харківська обл. 1 $ 17560

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
Судова Асоціація України “Фундація сприяння 
правосуддю” (02206, м. Київ, а/с 20,  
тел. (044) 577 21 42)

Керівник проекту: Піддубна Наталія 
Зміст проекту: Експертна розробка рекомендацій 

щодо забезпечення участі громадян у здійсненні 
правосуддя, зокрема у питаннях здійснення 
правосуддя мировими суддями та присяжними 
засідателями. Проведення громадських слухань із 
зазначеної тематики. 

Сума: $ 18830

Організація: Регіональний громадський благодійний 
фонд “Право і демократія” (79000, м. Львів,  
проїзд Крива Липа, 6, тел. (032) 297 19 32)

Керівник проекту: Бурий Андрій 
Зміст проекту: Дослідження та аналіз міжнародного 

досвіду діяльності інститутів мирового судді, суду 

присяжних, народних засідателів та розробка 
пропозицій щодо можливостей його застосування в 
Україні. 

Сума: $ 16700

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61070, м. Харків, вул. Людвіга Свободи, 34, кв. 245, 
тел. (096) 364 87 14)

Керівник проекту: Черноусов Андрій 
Зміст проекту: Розробка та впровадження 

експериментального листка обліку перебування 
осіб у пілотних відділах міліції у м. Харкові. Листок 
забезпечить фіксацію усіх дій щодо затриманих 
осіб та сприятиме відповідальності органів міліції за 
дотримання основних прав затриманих. 

Сума: $ 17560

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Діяльність, ініційована  
та реалізована програмою

Кількість проектів: 3 

Кількість організацій: 0

Сума: $ 79808

Частка у загальній сумі проектів: 1.59%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Мороз Ліана 
Зміст проекту: Експертна підтримка розробки Концепції 

державної політики України у сфері прав людини, а 
також плану дій з виконання Україною міжнародних 
зобов’язань та подальше їх громадське обговорення. 
Підготовка Універсального періодичного огляду 
ситуації з правами людини в Україні та підтримка 
участі недержавних організацій у засіданні Ради 
ООН з прав людини при його розгляді. 

Сума: $ 19800

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Яворська Василина 
Зміст проекту: Експертна підтримка пілотних проектів 

з надання безоплатної правової допомоги у Харкові, 
Білій Церкві та Хмельницькому, розробка та 
впровадження бази даних для обліку справ, за якими 
працюють адвокати Офісів. Експертна підтримка 
розробки проекту закону “Про безоплатну правову 
допомогу”. 

Сума: $ 16173

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46,  
тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)

Керівник проекту: Яворська Василина 
Зміст проекту: Проведення тренінгу для адвокатів 

Офісів громадського захисту України, Молдови 
та Грузії з метою удосконалення навичок 
активного захисту у кримінальних справах. 
Тренерами виступили як адвокати з України, 
так і адвокати з США та Ізраїлю. Участь робочої 
групи Міністерства юстиції України брала участь в 
тренінгу з забезпечення якості правової допомоги 
у кримінальних справах, який відбувся у Молдові у 
вересні 2008 року. 

Сума: $ 43835

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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ПРОГРАМА “ЗАСОБИ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ”
Кількість проектів: 24 

Кількість організацій: 20

Сума: $ 366896

Частка у загальній сумі проектів: 7.30%

Мета програми у 2008 році: сприяти утвердженню свободи слова та інформації як однієї  
з ключових засад відкритого демократичного суспільства; підтримувати становлення 
плюралістичного медіа середовища через розвиток незалежних і професійних медіа в Україні, а 
також забезпечувати збалансоване висвітлення найважливіших для суспільства питань. 

Пріоритети програми у 2008 році:

• Реформування державних та комунальних ЗМІ;
• Моніторинг дотримання та сприяння розвитку системи законодавства у сфері ЗМІ;
• Сприяння підвищенню фахового рівня журналістики;
• Громадський моніторинг та лобіювання переходу України на цифрове мовлення;
• Розвиток жанру журналістських розслідувань з метою підвищення прозорості влади.

Конкурси та тендери 2008 року:

• Конкурс “Підтримка кампанії громадського лобіювання та сприяння створенню в 
Україні суспільного мовлення і роздержавленню ЗМІ” спрямований на підтримку 
ініціатив щодо створення в Україні системи суспільного мовлення та роздержавлення ЗМІ 
шляхом залучення до цих процесів фахових громадських організацій, що працюють у сфері 
ЗМІ; підтримку кампаній широкого громадського інформування, обговорення, лобіювання. 
Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 15, із них підтримано – 2 проекти.

• Конкурс “Підтримка громадського моніторингу дотримання законодавства у сфері 
ЗМІ та етичних стандартів журналістики” спрямований на забезпечення прозорості та 
законності діяльності органів влади у сфері ЗМІ, а також відповідності діяльності самих ЗМІ 
високим стандартам журналістської професії. Загальна кількість заявок, які надійшли на 
конкурс – 18, із них підтримано – 6 проектів.

• Тендер “Створення та підтримка діяльності Бюро журналістських розслідувань”, 
спрямований на розвиток жанру журналістських розслідувань в Україні з метою підвищення 
прозорості діяльності влади. Загальна кількість заявок, які надійшли на тендер – 6, із них 
підтримано – 1 проект.

• Тендер “Школа професійної журналістики “Нова Україна”, спрямований на створення 
майданчика для спілкування професійних журналістів, обміну знаннями, досвідом, ідеями та 
ініціативами, а також поглиблення професійних знань та навичок роботи в різних жанрах. 
Загальна кількість заявок, які надійшли на тендер – 9, із них підтримано – 1 проект.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2008 року:

• Створення Бюро журналістських розслідувань. Переможцем відповідного тендеру, 
оголошеного програмою, стала ГО “За професійну журналістику” (керівник Єгор 
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Соболєв). Місія Бюро журналістських розслідувань “Свідомо” – не у “викритті” хвороб 
суспільства, таких, наприклад, як корупція, а в дослідженні суспільних процесів (на 
противагу фактам), у тому, щоб стимулювати читачів до громадянських ініціатив, що 
можуть принести альтернативні рішення. Так, вже побачили світ розслідування на теми: 
“Чому пиво не алкоголь?”, “Як ігорний бізнес охоплює Україну і що робить центральна 
влада?”, “Збилися з курсу. Що буде з гривнею?”, “Експеримент із невідомим. Чому в Україні 
не маркують продукти, що містять генетично-модифіковані організми?”, “Ліки від жадібності. 
Як врятуватися від перетворення лікарів на продавців ліків?”, “Кровні пута. Чому в Україні 
інфікують пацієнтів через перелиту кров?”. У фокусі розслідувань Бюро були проблеми 
переходу комплектації Збройних Сил України на професійну основу, епідемії гепатитів В і С, 
шкідливості тотальної газифікації України та ін. Діяльність Бюро базується на партнерських 
відносинах з низкою регіональних та всеукраїнських видань, які отримують і публікують 
всі матеріали Бюро. Показово те, що, незважаючи на економічну кризу в державі, згадані 
видання передплачують розслідування, підготовлені у Бюро. Сьогодні серед передплатників 
згаданих матеріалів – 17 провідних регіональних видань. Серед планів Бюро – запуск 
веб-сторінки, створення мережі журналістів-розслідувальників, надання консультацій та 
юридичної допомоги в розслідуваннях практикуючим журналістам.

• Започаткування Школи професійної журналістики “Нова Україна”. Переможцем 
відповідного тендеру, оголошеного програмою, стала ГО “Лабораторія законодавчих 
ініціатив” (керівник Ігор Когут). Школа сприятиме формуванню нової професійної еліти 
української журналістики, глибшому усвідомленню учасниками Школи не лише професійних 
стандартів, але й складних політичних та інших суспільних процесів, що відбуваються в 
Україні. 2009 рік – буде першим навчальним роком у Школі (докладніше про роботу Школи:  
http://www.usps.org.ua/index.php?mid=38.)

• Підвищення фахової готовності журналістів до висвітлення широкого кола питань, що 
належать до пріоритетів МФВ. Впродовж року програма ЗМІ підтримувала організацію 
тренінгів для журналістів з питань висвітлення проблеми протидії захворюванню на 
туберкульоз; триденний освітній захід, метою якого було навчити журналістів писати на 
різні теми, що стосуються громадського здоров’я; регіональні семінари для журналістів на 
тему інклюзивної освіти.

• Моніторинг стану дотримання права на свободу слова. Програма постійно підтримує 
ініціативи громадських організацій, щодо моніторингу дотримання законодавства у сфері 
ЗМІ, а також норм професійної етики самими журналістами. 
- “Інститут масової інформації” (ІМІ) здійснював щоденний моніторинг порушень прав 

журналістів у всіх регіонах держави, а також видавав щомісячний звіт “Барометр 
свободи слова”. 

- Сімферопольська ГО “Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція та розвиток” 
проводила комплексний моніторинг друкованих видань Криму на предмет використання 
ними “мови ворожнечі”, проявів расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості. 

- ГО “Телекритика”, за підтримки програми, здійснювала щотижневий моніторинг 
інформаційних телепрограм та проводила журналістські розслідування проявів замовної 
журналістики та інших порушень професійних стандартів у ЗМІ. 

• Цифрове мовлення. За підтримки МФВ у м. Одесі була проведена міжнародна 
науково-практична конференція “Проблеми впровадження цифрового мовлення на 
загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях”. Восени 2008 року МФВ 
підтримав Другий міжнародний форум з питань цифрового мовлення.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

Основною проблемою, яка перешкоджає реалізації програмного пріоритету з реформування 
державних та комунальних ЗМІ є відсутність політичної волі щодо створення в Україні суспільного 

http://www.usps.org.ua/index.php?mid=38


Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  112

мовлення та роздержавлення ЗМІ. Очевидна причина – небажання влади на всіх рівнях втрачати 
контроль над вже примарним медіа ресурсом, яким є державні та комунальні телерадіокомпанії 
та друковані ЗМІ.
Разом з тим, головною проблемою у галузі медіа є відчутний спад активності професійного 
журналістського середовища та брак усвідомлення більшістю журналістів суспільної місії професії. 
Саме ця обставина породила надзвичайно відчутну впродовж останніх одного-двох років проблему 
замовної журналістики.
Згадані труднощі зумовили необхідність гнучкого перегляду програмних пріоритетів відповідно до 
змін контексту. Зокрема, на перше місце виходять напрямки, пов’язані з підвищенням соціальної 
відповідальності та професійності журналістики, розвитком жанру журналістських розслідувань.

Партнери програми:

Вітчизняні НУО, що працюють у сфері забезпечення свободи слова, а також самі ЗМІ та журналісти, 
та, безумовно, авторитетні міжнародні організації, зокрема Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 
“Інтерньюз-Нетворк” та інші.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 2 $ 16570

Донецька обл. 1 $ 12774

м. Київ 16 $ 300611

Київська обл. 2 $ 8199

Полтавська обл. 1 $ 7715

Черкаська обл. 1 $ 6000

Операційні проекти 1 $ 15027
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Реформування державних та комунальних ЗМІ

Кількість проектів: 2 

Кількість організацій: 2

Сума: $ 27878

Частка у загальній сумі проектів: 0.55%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 27878

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Центр сприяння 
реалізації інформаційних прав” (04071, м. Київ,  
вул. Щекавицька, 37/48, кв. 1, тел. (044) 418-29-31)

Керівник проекту: Баранюк Віталій 
Зміст проекту: Проведення опитування експертів, 

представників органів влади, НТКУ, НРКУ та 
інших учасників процесу створення суспільного 
мовлення, яке спрямоване на уточнення кола 
проблем, що мають бути вирішені в процесі 
створення суспільного мовлення. Підготовка 
експертно-аналітичних матеріалів з оглядом 
досвіду впровадження суспільного мовлення в 
країнах Східної Європи; підготовка інформаційно-
аналітичного огляду “Створення суспільного 
мовлення: проблеми та шляхи їх вирішення”. 
Проведення 4-х регіональних круглих столів та 
підсумкової прес-конференції у Києві. 

Сума: $ 14878

Організація: Громадська організація “Асоціація 
мережевих телерадіомовників “Мережа”  
(01015, м. Київ, а/с 34, тел. (044) 244-3308)

Керівник проекту: Федечко Дмитро 
Зміст проекту: Проведення у шести областях України 

круглих столів “Роздержавлення комунальних 
медіа: потрібні кроки та можливі наслідки”. 
Вироблення пропозицій щодо можливих механізмів 
роздержавлення телерадіокомпаній. 

Сума: $ 13000

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Моніторинг дотримання та сприяння розвитку 
системи законодавства у сфері ЗМІ

Кількість проектів: 8 

Кількість організацій: 8

Сума: $ 87435

Частка у загальній сумі проектів: 1.74%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 2 $ 16570

м. Київ 4 $ 57150

Полтавська обл. 1 $ 7715

Черкаська обл. 1 $ 6000
 

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Османов Арсен 
Зміст проекту: Сприяння реалізації принципів свободи 

слова і свободи преси, дотримання прав журналістів в 
Автономній Республіці Крим через проведення моніто-
рингу дотримання та виконання законодавства в галузі 
ЗМІ; підготовка та видання щорічника “Біла книга крим-
ської журналістики” за 2007 рік; проведення круглого 
столу “Проблеми свободи слова в 2007 році і виклики 
для кримської журналістики у 2008 році”. 

Сума: $ 2570

Організація: Громадська організація “Інститут масової 
інформації” (01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 36-Б, 
кв. 68, тел. (044) 461 90 23)

Керівник проекту: Сюмар Вікторія 
Зміст проекту: Проведення щоденного моніторингу пору-

шень прав журналістів у всіх регіонах України; аналіз 
фактів порушення та оприлюднення у щомісячному 
звіті “Барометр свободи слова”; підготовка публікації 
про типові порушення прав журналістів та ЗМІ в Укра-
їні та рекомендацій для уникнення подібних проблем. 

Сума: $ 14050

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

Керівник проекту: Морозлі Олексій
Зміст проекту: Проведення комплексного моніторингу 

друкованих засобів масової інформації щодо викорис-
тання ними “мови ворожнечі”, проявів расизму, ксено-
фобії та інших форм нетерпимості; розробка рекомен-
дацій для журналістів стосовно дотримання принципів 
толерантності та міжкультурного діалогу. 

Сума: $ 14000

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Незалежна асоціація телерадіомовників”  
(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 103, оф. 30-31, 
тел. (044) 254-55-56)

Керівник проекту: М’ясникова Катерина 
Зміст проекту: Підтримка роботи центру Законодавчих 

ініціатив, що здійснює моніторинг законодавчих 
ініціатив в галузі ЗМІ, аналіз їхнього впливу на 
медіа середовище, підготовка актів реагування 
на законодавчі ініціативи. Підготовка та розсилка 
бюлетеню “Новини Комітету Верховної Ради України 
з питань свободи слова та інформації”. 

Сума: $ 14450

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Організація: Громадська організація 
“Східноєвропейський інститут проблем медіа” 
(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 103, кв. 30,  
тел. (044) 280 70 07)

Керівник проекту: Селютіна Світлана 
Зміст проекту: Сприяння прозорості діяльності 

Національної ради з питань телебачення та 
радіомовлення та доступністі інформації про неї 
регіональним телерадіокомпаніям шляхом видання 
електронного бюлетеню “Новини Національної 
ради з питань телебачення та радіомовлення”. 
Бюлетень містить коментарі членів Національної 
Ради, експертизи, висновки медіа юристів та інших 
фахівців. 

Сума: $ 14000

Організація: Черкаська обласна молодіжна громадська 
організація “Асоціація молодих правників”  
(18015, м. Черкаси, вул. Леніна 147, кв. 1,  
тел. (0472) 56-13-26, 56-12-28, 38 48 17)

Керівник проекту: Костенко Сергій 
Зміст проекту: Відкриття юридичного консультаційного 

пункту для ЗМІ: надання оперативних юридичних 
консультацій ЗМІ та журналістам; проведення 
експертизи журналістських матеріалів до їх 
друку чи виходу в ефір для запобігання судовим 
ризикам та надання консультативної допомоги у 
випадку судових процесів проти ЗМІ. Проведення 
юридичних семінарів – тренінгів з медіа–права для 
редакторів і журналістів друкованих та електронних 
ЗМІ. Випуск щомісячного бюлетеня “Медіа-
адвокат” та методичного посібника „Основи медіа 
законодавства”.Проведення прес-конференції для 
оприлюднення узагальненої інформаційної картини 
щодо стану свободи слова на Черкащині. 

Сума: $ 6000

Організація: Українська асоціація видавців Періодичної 
преси (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 22, оф.20, 
тел. (044) 425 5787)

Керівник проекту: Погорелов Олексій 
Зміст проекту: Організація “гарячої лінії” для надання 

консультацій щодо отримання інформації про 
діяльність органів державної влади та механізму 
захисту прав та законних інтересів в разі їх 
порушення цими органами. Підготовка та поширення 
“юридичного бюлетеню”, який висвітлює найбільш 
актуальні питання в зазначеній сфері та надає 
оперативну інформацію про останні зміни в чинному 
законодавстві та особливості правозастосування у 
судовій практиці. Створення “юридичної бібліотеки 
он-лайн” (систематизація інформації про права та 
обов’язки як органів влади, так і представників ЗМІ 
щодо отримання та надання інформації, про типові 
варіанти подолання відмови в наданні інформації, 
про можливості та порядок захисту інтересів). 
Публікація зразків документів (звернень, заяв, 
клопотань, тощо) та огляду судової практики. 

Сума: $ 14650

Організація: Полтавський обласний медіа-клуб  
(36013, м. Полтава, вул. Демократична, 34,  
тел. (0532) 610-479)

Керівник проекту: Калашник Яна
Зміст проекту: Інніціювання подання журналістами 

та представниками громадських організацій 
Полтавської області інформаційних запитів 
до центральних та місцевих органів влади та 
архівних установ. Вироблення рекомендацій щодо 
вдосконалення правового регулювання доступу до 
архівної інформації; надання юридичного супроводу 
та забезпечення судового оскарження відмов у 
наданні інформації; проведення кущових “круглих 
столів” на тему “Доступ до інформації” в районах 
Полтавської області. 

Сума: $ 7715
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Сприяння підвищенню фахового  
рівня журналістики

Кількість проектів: 8 

Кількість організацій: 7

Сума: $ 168133

Частка у загальній сумі проектів: 3.35%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Донецька обл. 1 $ 12774

м. Київ 6 $ 152720

Київська обл. 1 $ 2639

 

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Борткевич Сергій 
Зміст проекту: Видання і поширення пілотного модуля 

методичних рекомендацій для журналістів “Актуальні 
питання висвітлення засобами масової інформації 
протидії захворювання на туберкульоз в Україні”; 
проведення семінару-тренінгу для ЗМІ; здійснення 
моніторингу змін ставлення ЗМІ до проблеми епідемії 
туберкульозу в Україні. 

Сума: $ 5000

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01133, м. Київ, вул. Вавілових, 
16/12, кв. 112, тел. (044) 286-13-36)

Керівник проекту: Іванов Валерій 
Зміст проекту: Формування школи соціальної 

журналістики: проведення тренінгів для журналістів 
з найбільш пріоритетних і гострих проблем у сфері 
охорони здоров’я; підготовка навчального модуля 
“Як писати про громадське здоров’я”. 

Сума: $ 12120

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

Керівник проекту: Синьоокий Олександр 
Зміст проекту: Створення Віртуальної медіа-бібліотеки 

www.media.parlament.org.ua – веб-сторінки, яка 
акумулює результати діяльності аналітичних центрів, 
які досліджують проблеми медійного права, органів 
державної влади та місцевого самоврядування 
України, а також новини про основні тенденції 
розвитку медійного ринку в Україні і за кордоном, 
законодавства різних країн у відповідній сфері, 
конкурси, оголошені грантодавцями, інформацію 
про національні та міжнародні заходи. Проведення 
круглого столу на тему “Роль електронних медіа у 
становленні свободи слова в Україні”. 

Сума: $ 14950

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” 
(01034, м. Київ, вул. Пушкінська 9а, оф. 4,  
тел. (044) 235 11 36, (044) 531 12 76)

Керівник проекту: Найда Юлія 
Зміст проекту: Розробка посібника для представників 

ЗМІ з питань інклюзивної освіти; навчального модуля 
для проведення тренінгів “Інклюзивна освіта” з 
представниками ЗМІ. Проведення семінарів та 
тренінгів з представниками ЗМІ з питань інклюзивної 
освіти у Львові, Києві та Сімферополі. 

Сума: $ 8050

Організація: Громадська організація “Телекритика” 
(01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 34-Б,  
тел. (044) 235 70 91)

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія 
Зміст проекту: Щотижневий моніторинг інформаційних 

телепрограм, проведення журналістських 
розслідувань та залучення експертів, що коментують 
випадки порушення професійних стандартів; 
публікація журналістських матеріалів на веб-сторінці 
“Телекритика” (http://www.telekritika.ua); проведення 
круглого столу та прес-конференції за результатами 
моніторингу. 

Сума: $ 17600

Організація: Громадська організація “Інтернет 
ініціативи” (08341, Київська обл., с. Петрівське, 
Бориспільський р-н, вул. Молодіжна, 1,  
тел. (050) 640-41-68)

Керівник проекту: Ажнюк Ярослав 
Зміст проекту: Поїздка представника спільноти  

проекту сервісу мобільного блогінгу  
www.moblog.kiev.ua на конференцію MobileActive 
2008 (м. Йоганнесбург, ПАР, 13-15 жовтня 2008р.) з 
метою вивчення міжнародного досвіду використання 
мобільних технологій громадськими організаціями та 
поширення відповідного сервісу в Україні. 

Сума: $ 2639

Організація: Громадська організація “Центр досліджень 
соціальних перспектив Донбасу” (83055, м. Донецьк, 
вул. Постишева, буд. 137, кв.28, тел. (062) 348-07-77)

Керівник проекту: Петешов Сергій 
Зміст проекту: Створення незалежних громадських 

журналістських об’єднань в Луганському та Івано-
Франківському регіонах; проведення постійних 
тренінгів щодо сучасних стандартів журналістики 
для членів незалежних медіа-організацій. 

Сума: $ 12774

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

Керівник проекту: Когут Ігор 
Зміст проекту: Створення та організація роботи Школи 

професійної журналістики: формування Наглядової 
та Проектної Ради Школи, затвердження концепції 
школи, розробка веб-ресурсу та проведення промо-
кампанії. Протягом 2009 року передбачається 
проведення чотирьох чотириденних сесій (Київ, АР 
Крим, Одеса та Карпати). Основними тематичними 
модулями стануть питання професійних навичок 
журналіста, професійних стандартів журналістики, 
внутрішньополітичних процесів та аналізу державної 
політики, виклики міжнародної журналістики. 
Детальніше про Школу: http://www.usps.org.ua/index.
php?mid=38. 

Сума: $ 95000
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Громадський моніторинг та лобіювання  
переходу України на цифрове мовлення

Кількість проектів: 2 

Кількість організацій: 2

Сума: $ 25527

Частка у загальній сумі проектів: 0.51%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 10500

Операційні проекти 1 $ 15027

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Незалежна асоціація телерадіомовників”  
(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 103, оф. 30-31, 
тел. (044) 254-55-56)

Керівник проекту: Большакова Ольга 
Зміст проекту: Підготовка та проведення міжнародної 

науково-практичної конференції “Проблеми 
впровадження цифрового мовлення на 
загальнонаціональному, регіональному та місцевому 
рівнях” (Національна академія зв’язку, м. Одеса, 
квітень, 2008р.) 

Сума: $ 10500

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Замніус Віталій 
Зміст проекту: Підтримка широкої дискусії щодо 

проблем переходу України на цифрове мовлення 
шляхом проведення Другого міжнародного форуму 
“Цифрове мовлення в Україні”; оприлюднення 
результатів роботи з підготовки переходу України на 
цифрове мовлення за минулий рік 

Сума: $ 15027

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Розвиток жанру журналістських розслідувань  
з метою підвищення прозорості влади

Кількість проектів: 1 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 35000

Частка у загальній сумі проектів: 0.70%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 35000

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “За професійну 
журналістику” (01054, м. Київ, а/с 154,  
тел. (050) 944 03 25, (044) 425-31-55)

Керівник проекту: Соболєв Єгор 
Зміст проекту: Створення та організація роботи 

Національного бюро журналістських розслідувань; 
проведення та поширення матеріалів журналістських 
розслідувань. Діяльність бюро базується на 

партнерських відносинах з низкою регіональних та 
всеукраїнських видань, які отримують і публікують 
всі матеріали бюро. Сьогодні серед передплатників 
згаданих матеріалів – 17 провідних регіональних 
видань. Серед планів бюро – запуск веб-сторінки, 
створення мережі журналістів-розслідувальників, 
надання консультацій та юридичної допомоги в 
розслідуваннях практикуючим журналістам. 

Сума: $ 35000

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 3 

Кількість організацій: 3

Сума: $ 22923

Частка у загальній сумі проектів: 0.46%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 17363

Київська обл. 1 $ 5560
 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Незалежна асоціація телерадіомовників”  
(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 103, оф. 30-31, 
тел. (044) 254-55-56)

Керівник проекту: М’ясникова Катерина 
Зміст проекту: Організація поїздки української делегації 

на Євразійський Регіональний Форум Розвитку 
Медіа з метою обговорення спільних для регіону 
проблем розвитку медіа середовища та зустрічі з 
медіа донорами. 

Сума: $ 11303

Організація: Громадська організація “Фундація 
“Відкрите суспільство” (04071, м. Київ,  
вул. Костянтинівська, 37, кв.22, тел. (044) 419 70 10)

Керівник проекту: Шевченко Леся 
Зміст проекту: Здійснення юридичного супроводу 

інтересів дружини загиблого журналіста Георгія 

Гонгадзе під час розслідування та слухання “справи 
Гонгадзе” у суді; широке оприлюднення результатів 
розслідування та позиції потерпілої сторони. 

Сума: $ 6060

Організація: Громадська організація “Інтернет 
ініціативи” (08341, Київська обл., с. Петрівське, 
Бориспільський р-н, вул. Молодіжна, 1,  
тел. (050) 640-41-68)

Керівник проекту: Демченко Олександр 
Зміст проекту: Навчання представників громадських 

організацій та активістів використанню новітніх медіа 
у своїй діяльності; активізація такого використання 
за допомогою обміну інформацією та набуття 
контактів, сприяння розвитку новітніх медіа в Україні 
в цілому. 

Сума: $ 5560

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ”
Кількість проектів: 46 

Кількість організацій: 28

Сума: $ 327051

Частка у загальній сумі проектів: 6.51%

Мета діяльності програми у 2008 році – посилити роль академічних публікацій у вирішенні 
наріжних питань українського суспільства й збагатити демократичний публічний дискурс України. 
Сприяти обізнаності громадян України та задовольнити їх потребу у книжках і дослідницьких 
публікаціях. Програма зорієнтована на сприяння європейському вибору України та розвиток 
глобального публічного простору, де Україна присутня як повноцінний учасник, провадячи діалог 
між громадянами і спільнотами через переклади. 

Стратегічним пріоритетом діяльності програми є сприяння рівному доступу до інформації та 
знань, які стають визначальними для громадської участі в розвитку українського суспільства й 
взаєморозуміння між культурами.

Напрями діяльності програми у 2008 році:

• Проект перекладів
• Відкритий доступ до наукової літератури
• Український книжковий проект

ПРОЕКТ ПЕРЕКЛАДІВ

В ідеї перекладу лежить не трансляція з однієї мови на іншу, а, радше, перехід між культурами. 
Переклад є спільною дією авторів, перекладачів і читачів з пошуку і рефлексії над словами, 
пам’яттю, перспективами і мапами світу. 
Мережева програма “Проект перекладів” — спільна ініціатива МФВ, Інформаційної програми 
Інституту відкритого суспільства та фундації “Наступна сторінка” — діє в Україні з 1998-го року. 
Станом на травень 2009-го року за підтримки програми в Україні видали 510 перекладів книжок, 
ще близько 140 готуються до друку. Наглядова рада МФВ вже впродовж кількох років відзначає 
“Проект перекладів” як найуспішнішу програму МФВ. Оскільки цей компонент діяльності програми 
не лише сприяє виданню перекладів, але й активізує інтелектуальний капітал, без якого неможливе 
існування громадянського суспільства та публічної сфери.

Конкурс “Переклад німецької літератури українською мовою”
(спільно з Ґете-Інститутом в Україні)

Мета конкурсу: Переклад і видання українською мовою (вперше) книжок сучасних німецьких 
авторів, які торкаються тематики громадянського суспільства, верховенства права та прав людини, 



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  123

соціальної й економічної теорії, глобалізації та європейської інтеграції, масмедіa, інформаційного 
суспільства, розвитку міст і місцевих громад та які сприяють кращому порозумінню між німцями і 
українцями й зміцненню контактів між українськими і німецькими науковцями.

Спрямування конкурсу: Підтримка становлення сильної, різноманітної і незалежної видавничої 
галузі як життєво необхідного інституту громадянського суспільства.

У 2008 році спільна експертна рада конкурсу перекладів з німецької мови надала підтримку 17 
проектам. (Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 26)

Конкурс “Видання сучасної польської наукової та художньої  
літератури українською мовою” 
(спільно з Польським Інститутом у Києві та Посольством Республіки Польща в Україні)

Мета конкурсу: Видання українською мовою (вперше) сучасної польської наукової і науково-
популярної художньої літератури й есеїстики з питань комунікації між політичним і громадянським 
суспільством: публікацій у галузі прав людини та євроінтеграційних процесів, а також у царині 
модерної історії, культури, новітніх концепцій представництва інтересів громадян в епоху кризи 
представницької демократії та захисту інтересів меншин.

Спрямування конкурсу: Розширення можливостей доступу до інформації для її ефективного 
використання у вирішенні актуальних проблем українського суспільства. Зміцнення контактів між 
поляками та українцями.

У 2008 році спільна експертна рада конкурсу перекладів з польської мови надала підтримку 7 
проектам. (Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 25)

Конкурс “Проект перекладів зарубіжної літератури українською/російською мовами”  
(спільно з Всеукраїнською благодійною організацією “Фонд Віктора Пінчука –  
соціальна ініціатива”)

Мета конкурсу: Просвітницька діяльність в царині філантропії й соціального лідерства; залучення 
та зацікавлення широкого кола громадськості до створення власних проектів у сфері творення 
добра (блага) для інших; створення передумов розуміння українською аудиторією ситуації, в 
якій існують потреби та зароджуються ініціативи з розвитку різноманітних форм благочинства, 
меценатства, філантропії й соціального лідерства; забезпечення потреб читацької аудиторії 
фаховою літературою; заохочення широких верст громадянського суспільства до обговорення 
проблем, пов’язаних з прагматичними аспектами творення добра.

Спрямування конкурсу: Забезпечення українського читача літературою, яка б могла заохотити 
до діяльності, що пов’язана з творенням добра (блага) для інших. Цільовою аудиторією є 
“інтелектуальний читач”, громадські діячі, суспільні та політичні лідери, науковці, викладачі, 
студенти, бізнесмени, що орієнтовані на соціальну діяльність.
У 2008 році спільна експертна рада конкурсу надала підтримку проектові видавництва “Кальварія”. 
(Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 4).

ПРОЕКТ “ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ”

Проект здійснює Громадська організація “Молодіжний гуманітарний центр” за фінансової 
підтримки МФВ та сприяння Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Ініціатива 
покликана створити інтелектуальний простір для фахового обговорення стратегії й наукової якості 
українських перекладів західної нехудожньої літератури з гуманітарних і суспільних дисциплін. 
Провідним складником проекту є проведення семінарів, кожен з яких присвячено текстові, що 
його підтримано в рамках програми МФВ “Проект перекладів”, чи термінологічному блокові у тій 
чи іншій царині гуманітарних та суспільних наук. Проект сприяє розвиткові школи українського 
перекладу, безпосередньому спілкуванню між перекладачами, редакторами видавництв, 
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мовознавцями й фахівцями з конкретних галузей гуманітарно-суспільного знання задля узгодження 
термінологічного апарату перекладних текстів та розв`язання головних проблем, пов`язаних із 
перекладом тієї чи іншої книжки.
У 2008 р. проект присвячено спільній експертній роботі над Німецько-українським термінологічним 
словником філософії та гуманітарних наук. У рамках першого етапу проекту було проведено 
два термінологічних семінари, результати яких будуть покладені в основу словника. У листопаді 
відбувся семінар “Термінологія філософії права і моральної філософії” – http://www.ua-
pereklad.org/ua/news/rechtsphilosophie/, а в грудні – “Термінологія теології і філософії релігії” –  
http://www.ua-pereklad.org/ua/news/theology/. У рамках проекту підтримується веб-сторінка 
Лабораторії (за новою адресою – http://www.ua-pereklad.org) та створено блог “Академічний 
переклад” http://www.ua-pereklad.blogspot.com/.

СПРИЯННЯ ВІДКРИТОМУ ДОСТУПУ ДО НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Розвиток політик і практик відкритого доступу (журнали, депозитарії, архіви)  
та розвиток збалансованих прав інтелектуальної власності.

Відкритий доступ — це безкоштовний доступ читачів до якісної наукової літератури у публічному 
Інтернеті з правом читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, посилатися 
на повнотекстові статті, індексувати, тощо, тобто використовувати з будь-якою законною метою 
без фінансових, юридичних чи технічних перешкод (Будапештська Ініціатива Відкритого Доступу). 
Проект реалізується у співпраці з Інформаційною програмою Інституту Відкритого Суспільства, 
eIFL.net, Ґете-Інститутом в Києві.

Попри постійний розвиток доступу до Інтернет-ресурсів, протягом останніх років значно 
звужується 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. Жорсткі 
стандарти захисту прав інтелектуальної власності стають викликом розвиткові та інноваційній 
політиці країни, насамперед у царинах доступу до знань або охороні здоров’я. Завдання 
громадянського суспільства – звернути увагу на негативні наслідки завчасного запровадження 
надто жорстких стандартів захисту інтелектуальної власності.

Конкурси “Відкритий доступ до знань” та  
“Збалансовані права інтелектуальної власності”

Мета конкурсів: розширити можливості доступу до інформації (насамперед – наукової) для її 
ефективного використання науковцями, освітянами, студентами та ширшою аудиторією, а також  – 
підтримка практик соціально-збалансованих прав інтелектуальної власності для розширення 
доступу до знань і нагальної інформації.

У 2008 році спільна Програмна рада спільно з мережевою програмою ІВС надали підтримку  
4 проектам (Інститут програмних систем Національної академії наук України (Київ)  
(Див.: www.publications.nas.gov.ua); Львівська міська громадська організація “Центр гуманітарних 
досліджень” (Львів) (Див.: www.humanities.lviv.ua); Обласна громадська організація “Центр 
Стратегічних Ініціатив” (Хмельницький) (Див.: www.csi.km.ua); Тернопільський державний технічний 
університет імені Івана Пулюя (Тернопіль) (Див.: www.tu.edu.te.ua). (Загальна кількість заявок, які 
надійшли на конкурс – 8)

Їхніми результатами є: створення і розвиток архівів відкритого доступу в науково-освітніх 
організаціях і навчальних закладах з актуальними повнотекстовими науковими публікаціями, 
навчальними матеріалами; інформування про відкритий доступ шляхом проведення інформаційних 
семінарів для зацікавлених сторін – науковців, бібліотекарів, науково-освітніх організацій з метою 

http://www.publications.nas.gov.ua
http://www.humanities.lviv.ua
http://www.csi.km.ua
http://www.tu.edu.te.ua
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розвинути практики відкритого доступу; організація інформаційних семінарів для працівників ЗМІ; 
конкурси для журналістів, які пишуть про відкритий доступ; конкурсів студентських досліджень 
тощо; розширення спектру прав користувачів щодо доступу до інформації та її ефективного 
використання для особистого і суспільного розвитку. Дивіться докладніше: http://www.dspace.
humanities.org.ua:80/dspace/, www.tstu.edu.ua, http://library.tstu.edu.ua, http://www.csi.km.ua/.

УКРАЇНСЬКИЙ КНИЖКОВИЙ ПРОЕКТ

У листопаді 2008 року завершилося виконання Українського книжкового проекту. Втілення проекту 
стало можливим завдяки тому, що 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 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 14 міжрайонних дистрибуційних центрів — “Джерела М” та 
книготорговельна дистрибуційна компанія “Самміт-книга”, а також створення Книжкової 
інформаційної системи http://vsiknygy.org.ua/ та http://vsiknygy.net.ua/ 

• семінари для видавців і книгорозповсюджувачів — польські, голландські, німецькі та 
українські консультанти та експерти;

• комплексне дослідження українського книжкового ринку. 

Завдяки реалізації проекту 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, 
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Рівненській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях і АР Крим (саме у зазначених 
містах відкрилися міжрайонні дистрибуційні центри). Вперше в Україні з’явилася база даних 
українських книжок ВСІКНИГИ.ORG.UA (http://vsiknygy.org.ua/) з детальною інформацією про 153 
721 книжку 2 609 видавців (серед них 69 221 доступних у продажу та 5 534 новинок). Близько 
половини активних видавців і книгорозповсюджувачів України взяли участь у 41 циклі семінарів 
та консультацій в рамках проекту. Було створено інтернет-ресурси української книжкової індустрії 
www.UABooks.info (Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів) та www.VlasnaSprava.info (Центр 
розвитку бізнес-технологій). Більшість учасників змогли розпочати нові проекти з продажу та 
видання книжок. На завершення Українського книжкового проекту підготовлені та розповсюджені 
рекомендації з розвитку державної і регіональних політик підтримки українського книжкового 
ринку. 

Ініціативи та труднощі у реалізації програми:

Протягом року за участі та за ініціативи програми відбулася низка вагомих для книговидавничої 
галузі подій – семінарів, презентацій, зустрічей. У липні в Посольстві Федеративної Республіки 

http://www.dspace.humanities.org.ua:80/dspace/
http://www.dspace.humanities.org.ua:80/dspace/
http://www.tstu.edu.ua
http://library.tstu.edu.ua
http://www.csi.km.ua/
http://vsiknygy.org.ua/
http://vsiknygy.net.ua/
http://vsiknygy.org.ua/
http://www.UABooks.info
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Німеччина під час презентації книги М. Халера “Інтерв’ю” видавництва Академія Української Преси 
відбулося представлення спільної діяльності проекту перекладів Ґете-Інституту й МФВ (за участі 
українських видавців, працівників посольства). У жовтні в Центрі європейських досліджень при 
НаУКМА відбулася дискусія “Кому в Україні потрібна якість перекладів?” за участі перекладачів, 
видавців, представників Лабораторії наукового перекладу, експертів програми, де піднімалися 
питання про професійну етику перекладача, що є запорукою якості перекладу, йшлося про якість 
перекладу як бізнес-чинник і важелі впливу громади на якість перекладів. У грудні в Могилянській 
школі журналістики відбулася презентація книги Герда Штромайєра “Політика і мас-медіа”, яка 
побачила світ у видавничому домі “Києво-Могилянська академія” за підтримки МФВ та Ґете-
Інституту. Презентація спричинила активну полеміку на предмет ролі мас-медіа в сучасному 
суспільному житті.

У вересні програмою була ініційована зустріч з українськими видавцями, головним питанням якої 
стало обговорення процедури отримання та сплати авторських прав. Зважаючи на українське 
законодавство, сьогодні це здійснити проблематично. Для вирішення цієї проблеми було 
вирішено залучати до виконання функцій сприяння отриманню авторських прав інституції, з якими 
співпрацює програма. Іншою проблемою є промоція та інформування. Немає активного видання, 
що висвітлювало б діяльність видавців, а також ініціювало продаж книжок не через книгарню.

Важливим чинником, який спричинив низку труднощів у сфері книговидання стала економічна 
криза, наслідки якої почали даватися взнаки під кінець року. З огляду на це, за ініціативи програми 
та громадської організації “Форум видавців” у грудні була проведена видавнича антикризова 
нарада, під час якої обговорювалися питання галузевої політики. Так, в умовах кризи найбільш 
нагальними постали такі проблеми: стратегічне планування галузі; налагодження зв’язку з 
книжковою торгівлею й пошук дієвих шляхів впливу на законодавців; ускладнення стосунків з 
постачальниками (папір, поліграфія, оренда); подорожчання транспортних перевезень та пошти; 
в сфері гуртової та роздрібної торгівлі виникнення ситуацій з несвоєчасними розрахунками за 
продані книжки; відсутність прозорості (ефективності і справедливості розподілу) у використанні 
бюджетних коштів, які надаються державою; почасти відсутність бізнес-етики в галузевих 
відносинах. Піднімалися питання про кредитування галузі, лобіювання доповнення змін до закону 
про забезпечення гарантій у сфері книговидання та книжкової торгівлі.

Партнерство та співпраця:

В Україні практично відсутні донорські та міжнародні організації, що підтримують переклад 
широкого спектру зарубіжної літератури з гуманітарних та суспільних дисциплін. Відділи культури 
іноземних посольств в Україні підтримують незначну кількість перекладацьких проектів. З огляду 
на це, МФВ виступив з ініціативою координування перекладацьких проектів в Україні.

Наприкінці 2003 р. МФВ і Ґете-Інститут започаткували спільну програму підтримки перекладів 
з німецької мови, яка успішно працювала у 2008 році. Важливим досягненням у співпраці з 
Польським Інститутом у Києві стало розширення програми підтримки перекладів з польської мови, 
до якої долучилося Посольство Республіки Польща. Новою ініціативою у програмі стала співпраця 
з Всеукраїнською благодійною організацією “Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” з 
реалізації спільного “Проекту перекладів зарубіжної літератури українською/російською мовами”, 
метою якого є видання літератури з просвітницької діяльності в царині філантропії та соціального 
лідерства.

У грудні 2008 р. МФВ почав відновлювати співпрацю з відділом з питань культури Посольства 
США в Україні на предмет спільної підтримки перекладів сучасної американської літератури. 
Цього ж року між програмою та відділом Культурні горизонти фонду Open Ukraine встановилися 
консультаційні й дорадчі контакти на предмет спільних ініціатив.
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 33 $ 229757

Київська обл. 5 $ 26959

Львівська обл. 2 $ 13658

Тернопільська обл. 1 $ 4602

Харківська обл. 1 $ 2896

Хмельницька обл. 1 $ 4823

Чернівецька обл. 1 $ 5256

Операційні проекти 2 $ 39100
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Переклад німецької літератури українською 
мовою у співпраці з Ґете-Інститутом

Кількість проектів: 18 

Кількість організацій: 10

Сума: $ 100215

Частка у загальній сумі проектів: 1.99%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 13 $ 73256

Київська обл. 5 $ 26959

 

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Пролеєв Сергій 
Зміст проекту: Видання перекладу книги K.O. Apel. 

“Diskurs und Verantwortung”. 
Сума: $ 2630

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого 
фонду України (255510, Київська обл., м. Боярка, 
вул. Молодіжна, 48, тел. (044)288-04-59)

Керівник проекту: Цушко Іван 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Assmann, 

A.: Erinnerungsraeume. Formen und Wandlungen des 
kulturellen Gedaechtnisses. 

Сума: $ 3776

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого 
фонду України (255510, Київська обл., м. Боярка, 
вул. Молодіжна, 48, тел. (044)288-04-59)

Керівник проекту: Цушко Іван 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Marcuse, 

Herbert: Triebstruktur und Gesellschaft. 
Сума: $ 3520

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого 
фонду України (255510, Київська обл., м. Боярка, 
вул. Молодіжна, 48, тел. (044)288-04-59)

Керівник проекту: Цушко Іван 
Зміст проекту: Переклад і видання книги Beck, Ulrich: 

Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. 
Сума: $ 3776

Організація: ТОВ “Видавниче підприємство “Юніверс” 
(08293, Київська обл., м. Буча, Ірпінський р-н,  
вул. Тарасівська, 32, к.165, тел. (044) 223-9499,  
(050) 691-6806)

Керівник проекту: Жупанський Олег 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Ritter, J. 

“Metaphysik und Politik”. 
Сума: $ 9038

Організація: Спільне українсько-американське 
підприємство у формі ТОВ “Часопис “Критика” 
(01001, м. Київ, а/с 255, тел. (044) 270-5400)

Керівник проекту: Мокроусов Андрій 
Зміст проекту: Переклад українською та видання книги 

Kafka, Franz: Der Verschollene (Amerika). 
Сума: $ 4299

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Організація: Спільне українсько-американське 
підприємство у формі ТОВ “Часопис “Критика” 
(01001, м. Київ, а/с 255, тел. (044) 270-5400)

Керівник проекту: Мокроусов Андрій 
Зміст проекту: Переклад українською та видання 

книги “Pohl, Dieter “Holocaust. Die Ursachen – das 
Geschehen – die Folgen”. 

Сума: $ 3926

Організація: СПД Жупанський Олексій Олегович 
(08293, Київська обл., м. Буча, Ірпінський р-н,  
вул. Тарасівська, 7а, тел. (044) 223 94 99)

Керівник проекту: Жупанський Олег 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Th. Mann 

“Felix Krull”. 
Сума: $ 6849

Організація: Благодійний фонд “Зіон” (04210, м. Київ, 
вул. Мате Залки, 3-А, кв. 237, тел. (044) 275 36 06)

Керівник проекту: Брискін Володимир 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Funke, 

Cornelia: Tintenblut. 
Сума: $ 5805

Організація: Благодійний фонд “Зіон” (04210, м. Київ, 
вул. Мате Залки, 3-А, кв. 237, тел. (044) 275 36 06)

Керівник проекту: Брискін Володимир 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Funke, 

Cornelia: Tintentod. 
Сума: $ 7466

Організація: Благодійний фонд “Зіон” (04210, м. Київ, 
вул. Мате Залки, 3-А, кв. 237, тел. (044) 275 36 06)

Керівник проекту: Брискін Володимир 
Зміст проекту: Переклад українською та видання книги 

Funke, Cornelia: Tintenherz. 
Сума: $ 5627

Організація: ТОВ “Видавничий дім “Києво-Могилянська 
академія” (04655, м. Київ, пл. Контрактова, 4,  
тел. (044) 425-6092, 417-59-56)

Керівник проекту: Соловйова Віра 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Bruder, 

Franziska: Den Ukrainischen Staat erkaempfen oder 
sterben!” Die Organisation Ukrainischer Nationalisten 
(OUN 1929-1948”). 

Сума: $ 6314

Організація: Видавництво Спілки письменників України 
“Український письменник “ (01054, м. Київ,  
вул. Олеся Гончара, 52, тел. (044) 486-25-92)

Керівник проекту: Буряк Юрій 
Зміст проекту: Переклад і видання книги Jung, K.: 

Archetyp und Unbewusstes. 
Сума: $ 4854

Організація: Видавництво Спілки письменників України 
“Український письменник “ (01054, м. Київ, вул. 
Олеся Гончара, 52, тел. (044) 486-25-92)

Керівник проекту: Буряк Юрій 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Fromm, 

Erich: Vom Haben zum Sein. 
Сума: $ 4486

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 книги Hagen, 

Schulze: Kleine deutsche Geschichte. 
Сума: $ 4777

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Грані-Т” (02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, н.п. 10, 
тел. (044) 200-12-57, 200-12-58, 200-12-59)

Керівник проекту: Клочко Діана 
Зміст проекту: Переклад і видання книги Rainer Maria 

Rilke: Die Aufzrichnungen des Malte Laurids Brigge. 
Сума: $ 6815

Організація: Благодійний фонд “Зіон” (04210, м. Київ, 
вул. Мате Залки, 3-А, кв. 237, тел. (044) 275 36 06)

Керівник проекту: Брискін Володимир 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Hohlbein, 

Wolfgang: Maerchenmond. 
Сума: $ 3939

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Грані-Т” (02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, н.п. 10, 
тел. (044) 200-12-57, 200-12-58, 200-12-59)

Керівник проекту: Клочко Діана 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Kracauer, 

Siegfried: Von Caligari zu Hitler – Eine psychologische 
Geschichte des deutschen Films. 

Сума: $ 12318
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Видання сучасної польської наукової та 
художньої літератури українською мовою 
спільно з Польським Інститутом та Посольством 
Республіки Польща в Україні

Кількість проектів: 7 

Кількість організацій: 6

Сума: $ 28300

Частка у загальній сумі проектів: 0.56%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 5 $ 20148

Харківська обл. 1 $ 2896

Чернівецька обл. 1 $ 5256
 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавництво “Книги – ХХІ” (58000, м. Чернівці,  
вул. Шептицького, 2, тел. (0372) 58 64 64)

Керівник проекту: Дроняк Василь
Зміст проекту: Переклад і видання книги Kazimierz 

Moczarski: Rozmovy z katem. 
Сума: $ 5256

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: Сігов Олексій 
Зміст проекту: Переклад і видання книги Jerzhy 

Ficowski “Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno 
Schulz i jego mitologia. 

Сума: $ 7515

Організація: Дочірнє підприємство “Нора-друк” (03022, 
м. Київ, вул. Васильківська, 30, тел. (044) 495 50 69)

Керівник проекту: Сімонова Елеонора 
Зміст проекту: Переклад і видання книги Marek 

Krajewski, Smerc w Breslau. 
Сума: $ 4084

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

Керівник проекту: Марченко Юрій 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Bogumila 

Berdychowska: Ukraina: ludzie i ksiazki. 
Сума: $ 2152

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 Kerski, Basil. 

Kowalchyk, Andrzej St. Polska i Ukraina: Rozmowy z 
Bohdanem Osadczukiem. 

Сума: $ 3190

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Грані-Т” (02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, н.п. 10, 
тел. (044) 200-12-57, 200-12-58, 200-12-59)

Керівник проекту: Мовчан Олена 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Jan 

Twardowski “Jeszcze jedna modlitwa”. 
Сума: $ 3207

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“АКТА” (61085, м. Харків, пр. Жуковського, 3, кв. 133, 
тел. (057) 751-2125, (067) 447-4489)

Керівник проекту: Ткаченко Денис 
Зміст проекту: Переклад і видання книги Fiut, 

Alerksander “Spotkania z Innym”. 
Сума: $ 2896

Відкритий доступ та соціально збалансовані 
права інтелектуальної власності

Кількість проектів: 5 

Кількість організацій: 5

Сума: $ 26583

Частка у загальній сумі проектів: 0.53%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 7500

Львівська обл. 1 $ 9658

Тернопільська обл. 1 $ 4602

Хмельницька обл. 1 $ 4823

 

Проекти, підтримані за програмою:

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 книги Toru Iiyoshi, 

M.S. Vijay Kumar ‘The Collective Advancement of 
Education through Open Technology, Open Content, 
and Open Knowledge’ – з подальшим розміщенням 
перекладу і супровідних матеріалів у відкритому 
доступі. 

Сума: $ 5000

Організація: Тернопільський державний технічний 
університет імені Івана Пулюя. (46001, м. Тернопіль, 
вул. Руська, 56, тел. (0352) 52-41-81)

Керівник проекту: Шкодзінський Олег 
Зміст проекту: Створення електронного архіву 

університету для забезпечення відкритого доступу 
до наукових та методичних праць. 

Сума: $ 4602
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Організація: Обласна громадська організація “Центр 
Стратегічних Ініціатив” (29013, м. Хмельницький,  
вул. Свободи, 36, оф. 601, тел. (0382) 65-31-73)

Керівник проекту: Нікітін Дмитро 
Зміст проекту: Надання відкритого доступу 

громадськості до архівних фондів (інформація про 
українських в’язнів, полонених та репресованих). 

Сума: $ 4823

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Центр гуманітарних досліджень” (79000, м. Львів, 
вул. Університетська, 1, кім. 208, тел. (032) 239-41-18)

Керівник проекту: Галета Олена 
Зміст проекту: Забезпечення відкритого доступу до 

дослідницьких матеріалів та наукових публікацій у 
гуманітарній сфері. 

Сума: $ 9658

Організація: Інститут програмних систем Національної 
академії наук України (03680, м. Київ, пр. Глушкова, 
40, корпус, 5, тел. (044) 526 55 07)

Керівник проекту: Резніченко Валерій 
Зміст проекту: Підвищення ефективності використання 

інформаційних ресурсів НАН України. 
Сума: $ 2500

Проект перекладів зарубіжної літератури 
українською та російською мовами спільно  
з Фондом Віктора Пінчука

Кількість проектів: 1 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 8000

Частка у загальній сумі проектів: 0.16%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 8000

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108,  
тел. (0322) 98-00-39)

Керівник проекту: Антоненко Анетта 

Зміст проекту: Переклад і видання книги Clinton, Bill: 
Giving: How Each of Us Can Change the World. 

Сума: $ 8000

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  133

Лабораторія наукового перекладу

Кількість проектів: 1 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 5000

Частка у загальній сумі проектів: 0.10%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 5000

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжний гуманітарний центр” (04070, м. Київ, 
тел. (044) 425-68-65, (044) 417 35 20)

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир 

Зміст проекту: Створення і вдосконалення наукової 
термінології та покращення перекладацької й 
ститістичної вправності перекладачів. 

Сума: $ 5000
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Український книжковий проект

Кількість проектів: 9 

Кількість організацій: 3

Сума: $ 134503

Частка у загальній сумі проектів: 2.68%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 8 $ 97103

Операційні проекти 1 $ 37400

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: ТОВ “Джерела М” (04073, м. Київ,  
вул. Фрунзе, 160-Щ, тел. (044) 467 50 24)

Керівник проекту: Капранов Віталій 
Зміст проекту: Забезпечення функціонування 

дистрибуційних центрів у Києві та регіонах України. 
Сума: $ 15263
 

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: Забезпечення функціонування 

дистрибуційних центрів у м.Києві та регіонах України. 
Сума: $ 18854

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: Підтримка функціонування Інтернет-

ресурсу www.vsiknyhy.com.ua. 
Сума: $ 3890

Організація: ТОВ “Джерела М” (04073, м. Київ,  
вул. Фрунзе, 160-Щ, тел. (044) 467 50 24)

Керівник проекту: Капранов Віталій 
Зміст проекту: Розвиток інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури українського книжкового ринку. 
Сума: $ 3000

Організація: ТОВ “Джерела М” (04073, м. Київ,  
вул. Фрунзе, 160-Щ, тел. (044) 467 50 24)

Керівник проекту: Капранов Віталій 
Зміст проекту: Становлення загальнонаціональної 

мережі дистрибуційних центрів. 
Сума: $ 7000

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: Розвиток інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури книжкового ринку. 
Сума: $ 3000
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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: Створення загальнонаціональної мережі 

дистрибуційних центрів. 
Сума: $ 39096

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: Посилення професійного і потужного 

книжкового ринку в Україні через запровадження 
загальнонаціональної мережі дистрибуційних 
центрів. 

Сума: $ 7000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Лютий Тарас 
Зміст проекту: Адміністрування Українського 

книжкового проекту, який спрямований 
на становлення професійного і потужного 
книжкового ринку у всій Україні: сприяння 
розвитку інформаційно-комунікативної 
інфраструктури українського книжкового ринку 
та поліпшення співпраці між різними учасниками 
цього ринку; доступність книжок в українських 
регіонах та зростання фахового рівня видавців і 
книгорозповсюджувачів. А також проведення 4 
тренінгових циклів та стажувань для українських 
видавців та книгорозповсюджувачів. 

Сума: $ 37400

Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 5 

Кількість організацій: 5

Сума: $ 24450

Частка у загальній сумі проектів: 0.49%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 18750

Львівська обл. 1 $ 4000

Операційні проекти 1 $ 1700

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Фонд 
“Демократичний семінар” (79000, м. Львів,  
вул. Університетська, 1, кімн. 318,  
тел. (032) 279-45-85, 274-13-26)

Керівник проекту: Шуст Роман 
Зміст проекту: Додрукарська підготовка та видання 

“Енциклопедії світової історії ХХ ст.” – довідкового 

видання зі світової історії, укладеного авторським 
колективом у складі 100 науковців з 5 найбільших 
університетів України. 

Сума: $ 4000
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Організація: ТОВ “Видавничий дім “Києво-Могилянська 
академія” (04655, м. Київ, пл. Контрактова, 4,  
тел. (044) 425-6092, 417-59-56)

Керівник проекту: Соловйова Віра 
Зміст проекту: Переклад і видання книжки Pierre 

Rosanvallon: The Democratic legitimacy. 
Сума: $ 5000

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавничий дім “Факт” (04080, м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 20 В, тел. (044) 287-29-48, 287-29-46)

Керівник проекту: Фінкельштейн Леонід 
Зміст проекту: Видання вибраних творів Василя Стуса 

“Таборовий зошит”, приурочене до 70-ої річниці від 
дня народження поета, з метою популяризації його 
творчості. 

Сума: $ 11000

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавничий дім “Факт” (04080, м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 20 В, тел. (044) 287-29-48, 287-29-46)

Керівник проекту: Стус Дмитро 
Зміст проекту: Підтримка видання одного числа 

часопису “Київська Русь” – одного з провідних 
літературно-критичних періодичних видань України. 

Сума: $ 2750

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Лютий Тарас 
Зміст проекту: Участь у 53-ій Книжковій виставці-

ярмарку й робочій зустрічі з представниками 
Фундації Стефана Баторія та Інституту Книги 
(Варшава, Польща). 

Сума: $ 1700
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Кількість проектів: 12 

Кількість організацій: 7

Сума: $ 363291

Частка у загальній сумі проектів: 7.23%

Мета програми у 2008 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 2008 році:

• Університетська автономія; 
• Участь освітянської громади у розробці освітньої політики;
• Подальший розвиток системи громадського моніторингу та забезпечення якості середньої 

і 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 та консорціуму восьми 
університетів: Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Львівського 
національного університету ім. Івана Франка, Українського католицького університету 
(Львів), Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, Університету економіки 
та права “Крок” (Київ), Дніпропетровського національного університету, Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна, Донецького національного університету. 

 У 2008 р. у рамках проекту було проведено серію круглих столів на національному рівні, 
взято безпосередню участь у міжнародних конференціях, спрямованих на обговорення 
актуальних проблем функціонування освітнього простору України та університетської 
автономії. Зокрема, круглий стіл на базі Університету економіки та права “Крок” було 
присвячено підготовці нової редакції Закону України “Про вищу освіту” (квітень 2008 
р.). На конференції у м. Вільнюсі учасники від українських університетів брали активну 
участь в обговоренні проблем академічної свободи та інституційної автономії на прикладі 
країн Центральної та Східної Європи. Проектом було підтримано проведення експертних 
консультації американських фахівців з питань університетської автономії (грудень 2008 р.) 
та публікацію матеріалів конференції у Варшавському університеті, присвяченої актуальним 
питанням діяльності університетів у Європі та США.

 На початку 2008 р. Консорціум повернувся до співпраці з Міністерством освіти і науки 
України та урядом. У січні 2008 року відбулося засідання Ради ректорів консорціуму за 
участі Міністра освіти та науки І. Вакарчука, у результаті чого було узгоджено план дій на 
2008-2009 рр. та розроблено пропозиції до програми дій уряду в сфері освіти. Зокрема, 
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університети взяли участь в розробці освітнього компоненту програми уряду Ю. Тимошенко. 
Представники консорціуму університетів та МФВ увійшли до робочої групи з розробки змін 
та доповнень до Закону “Про вищу освіту”, до експертної групи при профільному комітеті 
Верховної Ради України. Питання університетської автономії зазначено як один із пріоритетів 
діяльності МОН на 2008 рік (ДТ 2008, № 4, 2-8 лютого). Влітку 2008 р. після консультацій 
Робочої групи консорціуму було ухвалено варіант exit strategy для проекту з автономії. 
Консорціуму запропоновано з одного боку трансформувати політико-юридичний компонент 
проекту в аналітичне дослідження та розробки пропозицій щодо змін у законодавстві про 
освіту (йдеться щонайменше про три освітніх закони та ряд законів про працю, соціальне 
забезпечення, Бюджетний кодекс та ін.). З іншого, передбачається спрямувати наявні 
кошти та інтелектуальні ресурси на розробку моделей контролю і оцінювання якості освітніх 
послуг в університетах та публічної звітності університетів. Наявність таких моделей буде 
серйозним поштовхом до подальшої самоорганізації університетів у здобутті інституційної 
автономії. 

• “Громадські платформи освітньої реформи в Україні” – українсько-голландський 
проект, розпочатий МФВ спільно з Міжнародний центром розвитку шкільництва – APS 
(Голландія) в кінці 2006 року 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 MATRA Міністерства 
закордонних справ Королівства Нідерланди. Впродовж 2008 року проект реалізовувався 
за напрямом “Школа майбутнього: проблеми реформування системи управління освітою 
(від децентралізації до самоуправління)”. Діяльність в рамках проекту була спрямована на 
впровадження збалансованої моделі взаємодії всіх зацікавлених сторін, які беруть участь 
у процесі покращення роботи шкіл (місцевих органів управління у сфері освіти, вчителів, 
директорів шкіл, батьків), задля розповсюдження та впровадження навчальної реформи на 
локальному рівні з метою встановлення сучасних стандартів аналізу та публічної дискусії 
щодо соціально значущих аспектів освітньої реформи. У Полтаві та Одесі було проведено 
тренінги (квітень 2008 р.), серії локальних сесій для освітян Полтавської та Одеської 
областей (квітень-червень 2008 р.), дві регіональні та одна національна (листопад 2008 р.) 
конференції, присвячені темі реформування школи та наближення її до “ідеальної” школи 
майбутнього. Опубліковано інформаційні бюлетені: “Український шкільний підручник: 
час говорити, час діяти”, “Школа майбутнього”, брошури: “Діалог в освіті: порозуміння, 
співпраця, зміни”, “Національна конференція “Школа майбутнього, школа для майбутнього: 
розвиток школи на місцевому рівні” та аналітичну доповідь “Навчальне книговидання в 
Україні. Системні проблеми та варіанти змін” (доповідь підготовлена у 2007 р.). Діяльність 
проекту завершується у 2009 році. 

• Проект “Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти”. Міжнародний Фонд 
“Відродження” виступає ініціатором підтримки впровадження зовнішнього оцінювання в 
Україні з 2002 р. 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 р. взяли 
учать понад 116 тис. 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. Основною успішною ініціативою у рамках проекту стало 
впровадження механізмів громадського моніторингу державної системи зовнішнього 
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оцінювання з метою підвищення його прозорості та забезпечення довіри суспільства до 
системи зовнішнього оцінювання. Проведене у липні 2007 року масштабне соціологічне 
дослідження серед 10,000 учасників зовнішнього оцінювання, результати якого були 
представлені під час прес-конференції в УНІАН, дозволило проаналізувати досвід 
випускників з проходження тестування 2007 року та надати відповідні рекомендації 
Українському центру оцінювання якості освіти щодо вдосконалення процедур зовнішнього 
оцінювання. 

 Впродовж 2008 року діяльністю центру була спрямована на розбудову інституту 
громадянського моніторингу державної системи зовнішнього оцінювання і моніторингу 
якості освіти. В рамках проекту Центром було підготовлено аналітичний звіт за результатами 
опитування учнів 11 класів та вчителів загальноосвітніх шкіл стосовно визначення ступеню 
поінформованості щодо питань зовнішнього оцінювання. Організовано ряд робочих 
зустрічей за участю представників МОН, програми USETI, Українського центру оцінювання 
якості освіти, громадських організацій щодо вдосконалення “Положення про здійснення 
громадського спостереження під час ЗНО 2008 року” на предмет залучення громадського 
спостереження на всіх етапах тестування (інформаційному, реєстрації учасників, 
транспортуванні тестових завдань, транспортуванні заповнених бланків тестових відповідей 
та їх перевірки, встановленні результатів ЗНО та прийому до вищих навчальних закладів). 

 Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти у складі коаліції громадських 
організацій брав участь у кампанії громадського спостереження за перебігом зовнішнього 
оцінювання (22 квітня – 4 липня 2008 р.). Для організації процесу збору інформації, що 
надходила від громадських спостерігачів, а також її подальшої обробки та налізу Центром 
було розроблено анкету громадського спостерігача на пункті тестування. Відслідковувався 
також процес апеляції учнями перебігу тестування. 

 У кінці жовтня 2008 р. Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти взяв участь 
у п’ятій виставці-презентації “Освіта України. Інноваційні технології навчання”, на якій 
представив результати своєї діяльності в рамках проектів з розробки механізмів 
громадського моніторингу державної системи зовнішнього оцінювання та програми 
сприяння зовнішньому тестуванню в Україні USETI. У рамках виставки було проведено 
семінар, присвячений оцінці результатів громадської експертизи зовнішнього оцінювання 
2008 р.

 У 2008 році Центром видано короткий словник текстологічних термінів, який став першою в 
Україні спробою систематизувати найчастіше вживані у зарубіжній та вітчизняній літературі 
терміни, якими користуються під час проведення тестування. Продовжується видання 
вісника ТІМО (Тестування і моніторинг в освіті). 

 Незважаючи на успішне запровадження ЗНО та окремих механізмів громадського 
моніторингу, ситуація з оскарженням результатів тестування та політична кон’юнктура 
свідчать про гостру необхідність розробки та впровадження нормативно-правової бази, що 
визначатиме засади громадського моніторингу державної системи зовнішнього оцінювання 
та відповідальність за порушення у цій сфері. 

• Розробка та реалізація напряму “Впровадження інклюзивної освіти в Україні” у 2008 році 
була логічним продовженням попередніх проектів, що впроваджувалися та підтримувалися 
програмами МФВ у 2005-2006 роках: 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”). 

 Пріоритетом напряму у 2008 році став проект “Створення сприятливого законодавчого 
поля для подальшого розвитку інклюзивної моделі освіти в Україні” із широким залученням 
громадськості. З цією метою було проаналізовано українське законодавство щодо 
відповідності основним міжнародним документам в галузі прав людини та освіти дітей 
з особливими потребами, механізмів підтримки й виявлення можливих перешкод для 
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втілення інклюзивних практик в роботу загальноосвітніх навчальних закладів. За участю 
фахівців різного рівня було розроблено рекомендації щодо формування соціальної політики 
у сфері інклюзії та необхідних змін у законодавстві для її впровадження та подальшого 
забезпечення. 

 Для вироблення необхідних механізмів впровадження інклюзивної моделі освіти у трьох 
пілотних областях (Львівська, Полтавська, Київська) проведено круглі столи, з метою 
ознайомлення вчителів інклюзивних шкіл, місцевих управлінь освіти, державних адміністрацій 
та громадськості з досвідом реалізації та існуючими механізмами впровадження інклюзивної 
моделі освіти; організовано навчально-ознайомчу поїздку до Нідерландів (8-15 листопада) 
для вивчення досвіду надання освітніх, спеціальних та інших послуг дітям з особливими 
потребами, підтримки сімей та навчання педагогів. 

 З метою сприяння внесенню змін до законодавства стосовно подальшого розвитку і 
реалізації інклюзивної моделі освіти в Україні було проведено два семінари у Львові та 
Полтаві, під час яких було вироблено пакет рекомендацій стосовно Положення про 
інклюзивний клас/школу та Стандарту соціальних послуг для інклюзивних шкіл; організовано 
громадські слухання (Київ, Полтава) та круглий стіл в рамках міжнародної конференції 
“Національні стратегії впровадження Конвенції ООН про права інвалідів: політика, досвід, 
практика” (23-24 жовтня 2008 р.).

• У 2008 році було розпочато напрям “Право і освіта”. Було розроблено концепцію напряму, 
проведено консультації із зацікавленими партнерами та ініційовано конкурс “Імплементація 
принципів “Верховенства закону” в системі освіти України”, який було оголошено наприкінці 
року. Відбір переможців та діяльність за проектами буде здійснюватися впродовж 2009 
року, а інформація буде оприлюднена на веб-сторінці МФВ. 

• У рамках напряму “Управління і фінансування в освіті: можливості змін” було проведено 
дослідження системи фінансування шкіл міста Києва, підготовлено доповідь “Між містом і 
районами. Управління та фінансування київських шкіл”, розроблено навчальний посібник 
для адміністраторів шкіл “Шкільний бюджет в умовах неповного державного фінансування”. 
Діяльність за напрямом продовжуватиметься у 2009 році.

Партнерство і співпраця:

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 (ІЕА), Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID), Програма розвитку освіти Інституту Відкритого Суспільства (ESP 
OSI Будапешт).

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 7 $ 219686

Операційні проекти 5 $ 143605
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Університетська автономія – складова 
громадянського суспільства

Кількість проектів: 2 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 60119

Частка у загальній сумі проектів: 1.20%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Касьянов Георгій
Зміст проекту: Експертне дослідження системи вищої 

освіти України щодо можливостей впровадження 
базових елементів університетської автономії 
в національному масштабі: аналіз діючого 
законодавства, розробка пропозицій щодо його 
змін, продовження діяльності із запровадження 
базових елементів університетської автономії в 
університетах-членах консорціуму. 

Сума: $ 55119

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Дулеба Маркіян 
Зміст проекту: Залучення американських та 

українських експертів для розробки пропозицій 
щодо імплементації моделі докторської освіти (Ph.D), 
яка відповідатиме принципам третього циклу освіти 
ЕНЕА та слугуватиме прикладом для здійснення 
реформ у вітчизняній системі підготовки кадрів 
вищої наукової кваліфікації. 

Сума: $ 5000

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Центр тестових технологій  
і моніторингу якості освіти

Кількість проектів: 2 

Кількість організацій: 2

Сума: $ 155000

Частка у загальній сумі проектів: 3.08%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 155000

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Комітет виборців України” (04212, м. Київ, а/с 56, 
тел. (044) 492 27 68)

Керівник проекту: Подопригора Микола 
Зміст проекту: Аналіз та оцінка існуючого 

антикорупційного законодавства та процедур у 
сфері освіти, надання рекомендацій щодо його 
покращення українському уряду. Організація мережі 
спостереження за процедурами тестування з метою 
попередження порушення зовнішнього незалежного 
оцінювання та інформування громадськості про 
об’єктивність та неупередженість його застосування. 

Сума: $ 90000

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: Моніторингова діяльність щодо 

державної системи зовнішнього оцінювання; 
інформаційна кампанія щодо результатів громадської 
експертизи системи зовнішнього оцінювання і 
моніторингових досліджень якості освіти; розробка 
та проведення тренінгів з громадського моніторингу 
зовнішнього оцінювання для НУО та ЗМІ; оцінка 
якості діяльності навчальних закладів в контексті 
зовнішнього оцінювання: розробка критеріїв та 
методології. 

Сума: $ 65000

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Права дітей з особливими потребами  
на рівний доступ до якісної освіти

Кількість проектів: 1 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 30000

Частка у загальній сумі проектів: 0.60%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 30000

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” 
(01034, м. Київ, вул. Пушкінська 9а, оф. 4,  
тел. (044) 235 11 36, (044) 531 12 76)

Керівник проекту: Найда Юлія 
Зміст проекту: Розробка механізмів для впровадження 

інклюзивної моделі освіти: аналіз існуючого 

законодавчого поля; вироблення необхідних 
механізмів/рекомендацій та прийняття їх для 
подальшого впровадження та легітимізації цієї моделі 
в Україні. 

Сума: $ 30000

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Громадські платформи освітньої  
реформи в Україні

Кількість проектів: 2 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 73086

Частка у загальній сумі проектів: 1.45%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Касьянов Георгій 
Зміст проекту: Впровадження моделі взаємодії 

місцевих органів управління освітою, вчителів, 
директорів шкіл, батьків, учнів для розповсюдження 
та впровадження навчальної реформи на 
локальному рівні; організація публічної 
дискусії (тренінги, сесії, конференції) стосовно 
реформування середньої школи. 

Сума: $ 60000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Дулеба Маркіян 
Зміст проекту: Підготовка, упорядкування, видання 

та розповсюдження брошур та інформаційних 
бюлетенів на тему “Школа майбутнього” з метою 
організації постійного громадського діалогу між 
освітянською громадою та представниками влади 
в рамках спільного проекту МФВ та Міжнародного 
центру шкільництва (Нідерланди) – “Громадські 
платформи освітньої реформи в Україні”. 

Сума: $ 13086

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 5 

Кількість організацій: 5

Сума: $ 45086

Частка у загальній сумі проектів: 0.90%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 4 $ 34686

Операційні проекти 1 $ 10400

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Навчально-інформаційний комп’ютерний 
центр Українського товариства сліпих (01133,  
м. Київ, вул. Печерський узвіз, 5, тел. (044) 235-6297)

Керівник проекту: Васін Сергій 
Зміст проекту: Проведення тематичної науково-

практичної конференції з метою визначення 
основних напрямів, шляхів та методів впровадження 
інноваційних технологій навчання, виховання та 
реабілітації осіб з порушенням зору. 

Сума: $ 5000

Організація: Громадська організація “Об’єднання 
нечуючих педагогів” (02173, м. Київ,  
вул. Березняківська, 16-А, к. 239, тел. (044) 287 2180)

Керівник проекту: Каменська Наталія 
Зміст проекту: Підвищення фахового рівня і вдоскона-

лення професійної майстерності нечуючих педаго-
гів, ініціювання ними впровадження інновацій у прак-
тику спеціальних шкіл для дітей з порушенням слуху. 
Проведення триденного семінару для фахового 
навчання нечуючих осіб з вищою педагогічною осві-
тою, які працюють в педагогічній сфері. 

Сума: $ 5086

Організація: Громадська організація “Асоціація 
керівників шкіл м. Києва” (04215, м. Київ,  
пр-т Радянської Ураїни, 32-Є, тел. (044) 434 84 64)

Керівник проекту: Шукевич Юрій 
 

Зміст проекту: Аналіз нормативно-правової бази 
шкільної освіти; узагальнення досвіду окремих 
шкіл м. Києва, які працюють в умовах фінансової 
самостійності; підготовка практичного посібника для 
директорів шкіл. 

Сума: $ 9600

Організація: Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” 
(01034, м. Київ, вул. Пушкінська 9а, оф. 4,  
тел. (044) 235 11 36, (044) 531 12 76)

Керівник проекту: Софій Наталія 
Зміст проекту: Участь членів Всеукраїнського фонду 

“Крок за кроком” у регіональних та міжнародних 
зустрічах, тренінгах, щорічній конференції 
Міжнародної Асоціації “Крок за кроком”. 

Сума: $ 15000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Луцишина Олена 
Зміст проекту: Визначення функцій та розподілу фінан-

сових обов’язків між Київською міською радою 
(Радою) та районами міста – з одного боку, та між 
школами і Радою – з іншого, з метою розширення 
автономії середньої школи, вдосконалення її менедж-
менту та самоуправління й забезпечення ефектив-
ності моніторингу та розподілу бюджетних коштів. 

Сума: $ 10400

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА



Річний звіт 2008

 
 

ПРОГРАМА  
“РОМА УКРАЇНИ”



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  148

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
Кількість проектів: 25 

Кількість організацій: 18

Сума: $ 136656

Частка у загальній сумі проектів: 2.72%

Мета програми у 2008 році: сприяння ініціативам, спрямованим на підвищення рівня освіти 
для ромської молоді, вироблення і моніторинг ефективної державної політики щодо ромського 
населення України, покращення доступу до медичних послуг та правозахист ромської меншини.

Пріоритети діяльності у 2008 році:

• Сприяння якісному правовому захисту ромського населення України; 
• Сприяння виробленню (або покращенню) та реалізації державної політики у сфері 

поліпшення становища ромської громади в Україні; 
• Сприяння у покращенні доступу ромського населення до медичних послуг з метою 

зупинення серед ромів епідемій соціально залежних хвороб (туберкульозу, гепатитів А, B 
та C, ВІЛ/СНІДу та ін.).

Конкурси 2008 року:

• Конкурс: “Підтримка ініціатив, спрямованих на аналіз державної політики у сфері 
інтеграції ромської громади до українського суспільства і громадське лобіювання 
приєднання України до Декади Ромського Залучення (2005-2015 рр.)” спрямований на 
підтримку ініціатив з розробки, покращення та реалізації ефективної державної політики у 
сфері інтеграції ромської громади до українського суспільства і залученню до цього процесу 
представників ромської меншини. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 4, із 
них підтримано 3 проекти.

• Конкурс ”Покращення доступу ромського населення до медичних послуг” спрямований 
на забезпечення доступу ромського населення України до медичних послуг з метою 
зупинення епідемій соціально залежних хвороб серед ромів – туберкульозу, гепатитів 
А, B та C, ВІЛ/СНІДу та ін. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 6, із них 
підтримано 5 проектів.

• Конкурс “Правовий захист ромського населення України”, в рамках якого здійснювалася 
підтримка діяльності ромських правозахисних центрів для забезпечення доступу до 
правосуддя та захисту прав. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 5, із них 
підтримано 5 проектів.

Важливі ініціативи та підтримані проекти:

• Покращення державної політики для ромів. У рамках громадського лобіювання 
приєднання України до Декади Ромського Залучення 2005-2015рр. програма налагодила 
зв’язок та обмін інформацією з Державним комітетом у справах національностей та 
релігії, державним органом, який відповідає за впровадження нових програм та стратегій, 
спрямованих на покращення становища ромської меншини. За сприяння програми, у 
червні 2008 р., Конгресом Ромів України було проведено міжнародну ромознавчу науково-
практичну конференцію “Роми України: із минулого в майбутнє” (до Всесвітнього дня 
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ромів та Ромської Декади Європи 2005-2015 рр). На конференції учасники – представники 
урядових структур, ромських НУО, українські та закордонні експерти та науковці з США, 
Сербії, Молдови, Болгарії та Російської Федерації обговорювали нагальні питання розвитку 
державної політики щодо ромів, можливості приєднання України до Декади Ромського 
Залучення 2005-2015 рр, прийняття нової “Державної програми розвитку ромського народу 
на 2009-2013 роки”, яку було розроблено Конгресом. З цього питання Програма координує 
свою діяльність із представництвом Світового Банку. 

• Доступ до медичних послуг для ромського населення. Продовжила свою діяльність 
мережа проектів, спрямованих на покращення доступу до медичних послуг для ромського 
населення у Закарпатській області, регіоні, де ромські поселення найбільше страждають 
від соціально небезпечних хвороб. Спільно з програмою “Ромське здоров’я” Інституту 
Відкритого Суспільства було підтримано ініціативу щодо оцінки ситуації та отримання 
достовірних та релевантних даних для подальшого покращення державної політики 
щодо охорони здоров’я ромів. Окрім того, проведено серію тренінгів для представників 
ромських НУО з питань захисту права ромів на отримання медичної допомоги. У м. Перечині 
Закарпатської області, наприклад, діє кабінет при місцевій поліклініці, в якому заступник 
головного лікаря в певний день має години прийому. Під час прийому лікар здійснює огляд 
пацієнта, а далі направляє його до спеціалізованих лікарів або на діагностику.

• Правовий захист ромського населення. За правозахисним напрямком програма 
підтримує найбільш успішні та активні НУО, які продовжують працювати у цій сфері з 2004 
року ( у 2004 – 2006 рр. діяли в рамках проекту “Захист прав ромів в Україні та покращення 
доступу до правосуддя “, який було здійснено коаліцією ромських організацій у співпраці 
з Європейським Центром Прав Рома та Міжнародним центром перспективних досліджень 
за підтримки Європейської Комісії та Міжнародного фонду “Відродження”). Спільно з 
мережевою програмою “Урядування та правозахист” на Закарпатті було підтримано мережу 
ромських проектів, які діють у сфері захисту прав та надання юридичних консультацій для 
ромів. Товариство ромів Закарпаття “Рома” в рамках проекту “Правозахист ромів Закарпаття” 
надавало правову допомогу ромам через правозахисний центр, який діяв щоденно з 9.00 
до 17.00 в приміщенні Товариства по вул. Богатирській у м. Ужгороді. Юридична допомога 
здійснювалася шляхом надання консультацій не лише у приміщенні офісу Товариства, а 
й в місцях компактного проживання ромів, під час виїздів консультативних груп в райони 
області. Найчастіше правозахисною організацією вирішувались справи про безпідставні 
адміністративні затримання, побиття ромів, а також оформлення документів на отримання 
паспорту, допомоги на дитину чи пенсії. 

• Стипендії для ромських студентів. У 2008 році програмою координувалася діяльність 
програми стипендій для ромських студентів (за підтримки німецького фонду “Пам’ять, 
відповідальність та майбутнє”). Підтримку отримали 38 ромських студентів, які навчаються у 
вищих навчальних закладах Києва, Ужгорода, Одеси, Черкас, Львова, та Дніпропетровська. 
Найбільша кількість студентів навчається за спеціальністю право, а наступними за 
популярністю науками, які опановують студенти, є економіка, фінанси й соціальні науки. 
Якщо говорити про регіональний розріз студентів, які приймають участь у програмі 
стипендій, варто зазначити, що найбільшу кількість складають студенти з Києва і Київської 
області, за ними наступними по кількості студентів є Закарпатська та Черкаська області. 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

Передусім слабке розуміння представниками центральних та регіональних державних структур 
особливих потреб ромського населення, упереджене ставлення, а почасти й пряма дискримінація 
та порушення прав ромів з боку правоохоронних структур. Не сприяє системній роботі та 
створенню довгострокових стратегій загальна політична нестабільність у державі. 
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Партнерство та співпраця:

Програма співпрацює з Ромським Освітнім Фондом (Угорщина), Фундацією “Пам’ять, 
Відповідальність і Майбутнє” (Німеччина), Світовим банком, Мережевими програмами Інституту 
Відкритого Суспільства, Державним комітетом у справах національностей та міграції.
У 2009 році програма планує далі продовжувати діяльність за визначеними напрямками, виявляючи 
найскладніші проблеми у житті ромських громад, демонструючи моделі для подолання цих 
проблем (наприклад, функціонування мережі ромських медичних проектів) та лобіюючи прийняття 
відповідальними державними органами рішень, які б покращували життя ромів в Україні.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Закарпатська обл. 13 $ 74464

м. Київ 5 $ 34160

Одеська обл. 1 $ 5000

Полтавська обл. 1 $ 6960

Херсонська обл. 1 $ 5000

Чернігівська обл. 1 $ 5000

Операційні проекти 3 $ 6072
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Організація: Всеукраїнська спілка громадських 
організацій “Конгрес ромен України” (01001, м. Київ, 
вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел. (044) 228-8711)

Керівник проекту: Зіневич Наталія 
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції із 

залученням фахівців у сфері покращення державної 
політики щодо ромів, представників державної 
влади, міжнародних організацій, науковців, ромських 
громадських організацій. 

Сума: $ 10000

Організація: Міжнародна журналістська асоціація 
“Здоров’я без кордонів” (03110, м. Київ, а/с 101, тел. 
(044) 270-44-52)

Керівник проекту: Горбасенко Ігор 
Зміст проекту: Технічна і методична підтримка 

впровадження Міжнародною благодійною 
організацією “Ромський жіночий фонд “Чіріклі” 
проекту щодо проведення оцінки ситуації із 
захворюванням на туберкульоз серед ромського 
населення. Видання методичної літератури та 
адвокаційна робота на підтримку проекту. 

Сума: $ 5480

Організація: Закарпатське циганське культурно-
просвітнє товариство “Романі Яг” (88007, м. Ужгород, 
вул. Дунаєвського, 18, тел. (0312) 638 241, 61-39-56, 
61-41-21)

Керівник проекту: Адам Аладар 
Зміст проекту: Проведення детального аналізу 

міжнародно-правових документів, підписаних 
Україною стосовно національних меншин, і 
підготовка підсумкового Плану Дій з метою 
приєднання України до Декади Ромського Залучення 
(2005-2015 рр.) 

Сума: $ 2970

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів 
“Романі Чгіб” (“Ромська мова”) (88000, м. Ужгород, 
вул. Дарвіна, 19, тел. (0312) 61-54-42)

Керівник проекту: Бучко Борис 
Зміст проекту: Забезпечення доступу до якісних 

медичних послуг мешканців ромських мешканців 
мікрорайону “Шахта” м. Ужгорода через 
функціонування у ромському ресурсному центрі 
при НУО “Романі Чгіб” кабінетів лікарів (терапевта, 
психолога-консультанта), та процедурного кабінету. 

Сума: $ 5000

Організація: Виноградівське районне ромське 
культурно-просвітнє товариство “Романо-Дром” 
(90312, Закарпатська обл., с. Зимне, Володимир-
Волинський р-н, вул. Ватутіна, 200,  
тел. (031) 435-11-27)

Керівник проекту: Дюрі Ласло 
Зміст проекту: Забезпечення доступу до медичних 

послуг ромів-мешканців Виноградівського району 
Закарпатської області через функціонування 
медико-консультативного центру “Здоров’я для 
ромів”. 

Сума: $ 7000

Організація: Перечинська районна громадська 
організація Закарпатського циганського культурно-
просвітнього товариства “Романі Яг” (89200, 
Закарпатська обл., смт. Перечин, вул. Цегельна, 20, 
тел. (034) 527 27 14)

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

тативного центру при культурно-просвітньому това-
ристві в смт. Перечин та чотирьох селах Перечин-
ського району Закарпатської області. Проведення 
інформаційної та просвітницької роботи в місцях ком-
пактного поселення ромів, лікування та профілактич-
них оглядів ромів лікарями на базі центру, підготовка 
методичного посібника для НУО щодо санітарно-
просвітницької діяльності з ромською молоддю. 

Сума: $ 7000

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 функціонування центру 

правової допомоги для ромів у м. Києві за участі  
(в якості волонтерів) ромів-студентів, які навчаються 
в юридичних вузах. 

Сума: $ 6680

Проекти, підтримані за програмою:
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Організація: Культурне товариство циган Закарпаття 
“Ром Сом” (88018, м. Ужгород, вул. Мукачівська, 25, 
тел. (0312) 61-67-59)

Керівник проекту: Пап Аладар 
Зміст проекту: Підтримка діяльності створеного у таборі 

смт. В. Березний Закарпатської області ромського 
медичного пункту з надання гуманітарної, медичної та 
соціальної допомоги ромському населенню в регіоні. 

Сума: $ 5000
Організація: Громадська організація “Товариство 

ромської культури “Амаро Девес” (39605, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Московська, 21, 
кв. 21, тел. (05366) 5-16-29)

Керівник проекту: Акіменко Вадим 
Зміст проекту: Надання правової та консультативної 

допомоги ромському насленню м. Кременчук та 
Полтавської області щодо реалізації права на 
безперешкодну підприємницьку діяльність. 

Сума: $ 6960

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 функціонування медичного 

консультативного центру, санітарних і превентивних 
заходів у місцях поселення ромів задля 
попередження захворювання на туберкульоз. 

Сума: $ 5000

Організація: Виноградівське районне ромське 
культурно-просвітнє товариство “Романо-Дром” 
(90312, Закарпатська обл., с. Зимне, Володимир-
Волинський р-н, вул. Ватутіна, 200,  
тел. (031) 435-11-27)

Керівник проекту: Дюрі Ласло
Зміст проекту: Підтримка діяльності центру правової 

допомоги для ромів у Виноградівському районі 
Закарпатської області. 

Сума: $ 4600

Організація: Громадська організація Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, м. Ужгород,  
вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Йосип 
Зміст проекту: Проведення моніторингу виконання 

державних програм для ромів на Закарпатті та 
громадських слухань за результатами моніторингу. 

Сума: $ 5000

Організація: Одеське обласне товариство ромської 
культури “Романі Збора” (65000, м. Одеса,  
вул. Ак. Корольова, 85/85, тел. (048) 746 98 96)

Керівник проекту: Дудучава Жужуна
Зміст проекту: Підтримка функціонування центру 

правової допомоги для ромів у м. Одесі та Одеській 
області, забезпечення правових дій щодо справи 
про погром у ромському поселенні в с. Петрівка у 
2002 році. 

Сума: $ 5000
Організація: Чернігівське міське національно-культурне 

товариство “Неве Рома” (14021, м. Чернігів,  
вул. Черкаська, 23)

Керівник проекту: Іванова Марія 
Зміст проекту: Підтримка функціонування центру 

безоплатної правової допомоги для ромського 
населення м. Чернігова і області, проведення 
інформаційної і просвітницької антидискримінаційної 
роботи для представників влади, правоохоронних 
органів і ЗМІ задля подолання негативних 
стереотипів щодо ромів. 

Сума: $ 5000

Організація: Херсонське міське товариство циган 
(73003, м. Херсон, вул. Горького, 28,  
тел. (0552) 49-32-70, (050) 588 05 55)

Керівник проекту: Іваненко Юрій 
Зміст проекту: Забезпечення належного вивчення 

кращих зразків світової дитячої літератури ромами. 
Видання казки П.П. Єршова “Горбоконик” ромською 
мовою. 

Сума: $ 5000

Організація: Громадська організація Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, м. Ужгород,  
вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Йосип 
Зміст проекту: Створення системи безоплатної 

правової допомоги ромському населенню 3 районів 
Закарпатської області (Великоберезнянський, 
Мукачівський та Берегівський) із залученням 
кваліфікованих юристів та адвокатів. 

Сума: $ 11874
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Організація: Громадська організація Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, м. Ужгород,  
вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Йосип 
Зміст проекту: Створення системи безоплатної 

правової допомоги ромському населенню 2 районів 
Закарпатської області (Перечинський, Свалявський 
райони) із залученням кваліфікованих юристів та 
адвокатів. 

Сума: $ 11670

Організація: Конгрес національних громад України 
(04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5 (поштова адреса), 
тел. (044) 248 36 70)

Керівник проекту: Зісельс Йосип 
Зміст проекту: Проведення круглого столу “Моделі 

міжетнічних відносин в Україні та Європі: правовий 
та етнополітичний досвід”. Розробка рекомендацій 
центральним органам влади та органам місцевого 
самоврядування щодо підвищення ефективності 
їхньої діяльності задля забезпечення потреб 
національних меншин України і створення передумов 
участі представників національних меншин у процесі 
державотворення. 

Сума: $ 10000

Організація: Великоберезнянське районне культурно-
просвітнє товариство ромів “Романі Яг”  
(89000, Закарпатська обл., смт. В. Березний,  
вул. Партизанська, буд. 57, тел. (03135) 2-16-24)

Керівник проекту: Тирпак Іван 
Зміст проекту: Забезпечення доступу до медичних 

послуг для ромів Великоберезнянського району 
Закарпатської області шляхом підтримки діяльності 
ромського медично-консультативного центру. 

Сума: $ 5000

Організація: Закарпатське обласне товариство циган 
“Амаро Дром” (88000, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 
46, тел. (03122) 25 509)

Керівник проекту: Пап Омелян 
Зміст проекту: Запобігання виникненню і поширенню 

туберкульозу та інших інфекційних хвороб 
серед ромського населення шляхом широкої 
просвітницької та інформаційної діяльності, а також 
організації візитів лікарів до місць компактного 
поселення ромів в м.Ужгороді, селах Ужгородського 
і Мукачівського районів Закарпатської області. 

Сума: $ 3000

Організація: Закарпатське циганське культурно-
просвітнє товариство “Романі Яг” (88007, м. Ужгород, 
вул. Дунаєвського, 18, тел. (0312) 638 241, 61-39-56, 
61-41-21)

Керівник проекту: Адам Аладар 
Зміст проекту: Проведення круглого столу з нагоди 15-

річчя створення Закарпатського культурно-просвіт-
нього товариства “Романі Яг” задля об’єднання провід-
них ромських НУО України шляхом поширення досвіду 
успішної реалізації суспільно значущих громадських 
ініціатив, спрямованих на інтеграцію ромів в українське 
суспільство і покращення їхнього соціального статусу. 

Сума: $ 1350
Організація: Всеукраїнська спілка громадських 

організацій “Конгрес ромен України” (01001, м. Київ, 
вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел. (044) 228-8711)

Керівник проекту: Григоріченко Петро 
Зміст проекту: Участь української делегації у  

VII Конгресі Всесвітнього Ромського Союзу 
(24-25 жовтня 2008 р., м.Загреб, Хорватія), з 
метою ознайомлення зі світовими тенденціями 
розвитку ромського третього сектору та 
узагальнення найкращих практик громадського 
лобіювання інтеграції ромів у мажоритарну 
громаду, забезпечення участі ромів у процесі 
державотворення, а також боротьби з виявами 
расизму та дискримінації. 

Сума: $ 2000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Візит міжнародних експертів до 

м.Ужгорода в рамках діяльності компоненту “Ромські 
ініціативи у галузі охорони громадського здоров’я” 
для вивчення досвіду роботи ромських громадських 
організацій у сфері охорони здоров’я. 

Сума: $ 1000
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

участі представників ромських громадських 
організацій З.Кондур та Л.Сухомлин у семінарі з 
питань зменшення шкоди в громадах національних 
меншин. Проведення зустрічей та обмін досвідом 
щодо впровадження програм зменшення шкоди в 
ромських громадах Болгарії. 

Сума: $ 1572

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Беца Олександр 
Зміст проекту: Організація та проведення новорічних 

свят для ромських дітей. 
Сума: $ 3500



Річний звіт 2008

 
ПРОГРАМА  

“ГРОМАДСЬКЕ  
ЗДОРОВ’Я”
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ПРОГРАМА  
“ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
Кількість проектів: 72 

Кількість організацій: 38

Сума: $ 907777

Частка у загальній сумі проектів: 18.06%

Мета програми у 2008 році: сприяти реформуванню галузі охорони здоров’я та впровадженню 
сучасних стандартів надання медичної допомоги особливо вразливим групам задля покращення 
стану здоров’я населення. Створення цілісної моделі захисту прав пацієнтів і медичних працівників, 
проведення систематичного аналізу доступності лікарських препаратів для населення, 
впровадження комплексної системи надання паліативної допомоги та забезпечення рівного 
доступу до медичних та соціальних послуг для вразливих груп населення таких як споживачі 
ін’єкційних наркотиків та люди, які живуть з ВІЛ/СНІДом.

Компоненти програми:

• Ініціатива “Право та охорона здоров’я”
• Ініціатива “Зменшення шкоди”
• Ініціатива “Паліативна допомога”
• Ініціатива “Бюджетний моніторинг та адвокація”
• Ініціатива “Доступність життєво-необхідних препаратів”
• Ініціатива “Охорона здоров’я та ЗМІ”
• Ініціатива “Співпраця неурядових організацій (НУО) з Глобальним Фондом по боротьбі з  

ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФ)”
• Ініціатива “Здоров’я ромів України”

Пріоритети програми у 2008 році:

• Підтримка адвокаційних ініціатив організацій споживачів наркотиків та клієнтів програм 
замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), а також батьківських організацій, чиї діти отримують 
ЗПТ та сприяння участі споживачів наркотиків в процесі прийняття рішень шляхом 
включення до роботи у відповідних органах державної та місцевої влади.

• Проведення широкомасштабних медіа та публічних акцій з метою підвищення толерантності 
суспільства та кращого розуміння сучасних підходів зменшення шкоди, профілактики 
та лікування наркотичної залежності, а також інформаційно-освітньої роботи серед 
представників правоохоронних органів.

• Комплексна діяльність на національному та регіональному рівнях щодо захисту прав 
пацієнтів і медичних працівників, підготовка аналітичних звітів щодо стану дотримання прав 
людини у сфері охорони здоров’я в Україні.

• Залучення громадськості до розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів у 
сфері охорони здоров’я та гармонізації законодавства у галузі прав пацієнтів та як складова 
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заходів – підвищення рівня обізнаності населення, представників вразливих груп та фахової 
спільноти щодо медико-правових питань.

• Інтеграція паліативної допомоги в загальну систему охорони здоров’я та доступність 
цієї допомоги для населення шляхом розробки та подання до затвердження Концепції 
та Національної програми з розвитку паліативної та хоспісної допомоги на 2010-2014 
рр. у співпраці із усіма профільними міністерствами, представниками громадськості та 
підвищення кваліфікації й професійних навичок медичних працівників.

• Забезпечення доступу до якісних лікарських засобів для населення України, а особливо 
для представників вразливих верств населення шляхом забезпечення прозорості 
тендерних процедур державних закупівель та постачання медичних препаратів. Підтримка 
адвокаційних кампаній та інформаційних заходів для висвітлення питань прозорості 
закупівель, доступності та якості медичних препаратів.

• Підвищення рівня доступності бюджетної інформації та прозорості бюджетних процесів з 
метою посилення участі громадськості в публічних дебатах та внесення необхідних змін 
до бюджетів шляхом посилення спроможності НУО проводити незалежний моніторинг 
відповідних бюджетів, узагальнювати та оприлюднювати результати, проводити слухання 
для відкритого обговорення результатів моніторингу й приймати активну участь у плануванні 
бюджетів.

• Створення стратегій співпраці НУО з засобами масової інформації, включаючи забезпечення 
належного представлення діяльності громадських організацій у медіа, надання технічної 
та експертної підтримки НУО на національному та регіональному рівнях для посилення 
ефективності їх роботи зі ЗМІ, а також підтримка створення інформаційних продуктів, 
побудованих на принципі громадської журналістики та присвячених висвітленню суспільно 
важливих проблем громадського здоров’я.

Конкурси 2008 року:

• Конкурс “Правозахисні ініціативи у сфері охорони здоров’я: правова допомога, 
стратегічні справи та адвокація прав вразливих груп населення” (спільно з Міжнародною 
програмою “Зменшення шкоди” Інституту Відкритого Суспільства) спрямований на 
підтримку документування, аналізу законодавства та розвиток правових, регуляторних та 
практичних механізмів щодо припинення дискримінації та практики зловживань у відношенні 
до споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН). Загальна кількість заявок, які надійшли на 
конкурс – 5, із них підтримано –5 проектів.

• Конкурс “Захист прав людини в сфері охорони здоров’я у співпраці юристів, об’єднань 
пацієнтів і медичної громадськості” спрямований на підтримку надання правової 
допомоги пацієнтам та медичним працівникам у сфері реалізації прав на охорону здоров’я 
та медичну допомогу та налагодження довготривалої співпраці між закладами охорони 
здоров’я, юристами, організаціями пацієнтів та органами влади з метою забезпечення 
реалізації прав пацієнтів в різних регіонах України. Загальна кількість заявок, які надійшли 
на конкурс – 13, із них підтримано – 3 проекти.

• Конкурс “Підтримка адвокаційних ініціатив для тих, кого безпосередньо торкнулась 
проблема ВІЛ/СНІДу та вживання наркотиків” спрямований на правовий захист 
вразливих до ВІЛ/СНІДу груп населення, а також тих, хто вживає наркотики, з метою 
запровадження принципів недоторканності прав людини для подолання епідемії ВІЛ/СНІДу 
та захисту прав вразливих груп населення. Загальна кількість заявок, які надійшли на 
конкурс – 12, із них підтримано – 4 проекти.

• Конкурс “Публічні та інформаційні кампанії з підвищення рівня обізнаності щодо 
переваг підходів зменшення шкоди, ефективної профілактики та лікування для 
споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) в Україні” спрямований на підвищення рівня 
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обізнаності суспільства щодо позитивного впливу програм зменшення шкоди та залучення 
представників СІН до широкомасштабних медіа та публічних акцій, метою яких є підвищення 
толерантності суспільства та краще розуміння сучасних підходів профілактики та лікування 
наркотичної залежності. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 20, із них 
підтримано – 1 проект.

• Конкурс “Інформаційно-освітній діалог представників громадськості з представниками 
правоохоронних органів щодо підходів зменшення шкоди в Україні” спрямований 
на інформаційно-освітню роботу з представниками правоохоронних органів, посадовців 
та представників Міністерства внутрішніх справ України, зокрема відділу по боротьбі 
з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН). Загальна кількість заявок, які надійшли на 
конкурс – 11, із них підтримано – 3 проекти.

• Конкурс “Проведення досліджень в сфері громадського здоров’я: по компоненту 
бюджетний моніторинг та адвокація серед кандидатів на отримання вченого 
ступеню доктора філософії у сфері громадського здоров’я” спрямований на надання 
можливості проведення сфокусованих досліджень бюджету охорони здоров’я та механізмів 
його реалізації; також цей конкурс спрямований на формування кола спеціалістів у сфері 
громадського здоров’я. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 3, із них 
підтримано – 1 проект.

Важливі ініціативи та підтримані проекти у 2008 році:

Право та охорона здоров’я
• Одним із досягнень Ініціативи “Право та охорона здоров’я” є започаткування нового руху 

в Україні, який об’єднав понад 25 пацієнтських, правозахисних та лікарських організацій, 
які спільно працюють над практичним захистом прав людини у сфері охорони здоров’я та 
займаються розробкою рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у галузі прав 
пацієнтів. Цей рух народився в рамках конкурсу “Налагодження співпраці між юристами, 
медиками і пацієнтами” і об’єднав проекти-переможці конкурсу, які впроваджуються 
сьогодні у кількох регіонах України – Львівському, Луганському, Вінницькому, Харківському, 
Херсонському та в АР Крим. Цінність цих проектів полягає не лише в тому, що вони 
об’єднують різних гравців у галузі прав людини та охорони здоров’я, вони також вже 
допомогли виявити низку системних порушень прав пацієнтів, які стали підґрунтям для 
судових стратегічних справ з перспективою подання до Європейського суду з прав людини; 
в рамках проектів надається безоплатна правова допомога пацієнтам та їх родичам; 
регулярно проводяться освітні заходи для медичних працівників щодо прав людини, 
що сприяє налагодженню довготривалої співпраці між закладами охорони здоров’я, 
правозахисними організаціями та представниками об’єднань пацієнтів. 

• Успішним проектом було створення веб-порталу по правам пацієнтів – www.healthrights.in, 
який став об’єднуючим майданчиком для НУО, що займаються правами людини в сфері 
охорони здоров’я і який дав поштовх експертним дискусіям щодо необхідних кроків для 
реформування системи охорони здоров’я і забезпечення прав пацієнтів на регіональному 
та державному рівні. Відвідувачі порталу можуть постійно отримувати консультації юристів з 
медико-правових питань, дізнаватися про події, тренінги, заходи у галузі медичного права, а 
також побачити реальні історії успіху щодо захисту прав пацієнтів. У рамках проекту працює 
розсилка, що допомагає організаціям швидко знаходити партнерів в регіонах, обмінюватися 
досвідом, організувати заходи та об’єднуватись з колегами навколо вирішення нагальних 
питань. Також було підтримано розробку веб-сайту по правам пацієнтів і створення 
англомовної міжнародної сторінки для нього, яка стане спільною для порталів по правам 
пацієнтів у Грузії, Вірменії та Македонії.

http://www.healthrights.in
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• Підтримано діяльність щодо правового захисту та представництва інтересів споживачів 
ін’єкційних наркотиків (СІН) та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (ЛЖВ) у 5 містах України: 
Львів, Миколаїв, Полтава, Чернігів та Херсон. У результаті такої роботи були забезпечені 
права СІН та ЛЖВ на доступ до відповідної медичної чи соціальної допомоги. Адвокатський 
супровід в судах за відповідними кримінальними справами дозволив запобігти ув’язненню 
або зменшити міру покарання затриманих представників вразливих груп населення. 
Ведення стратегічних справ про порушення прав людини, а також їх широке оприлюднення 
дозволило змінити на практиці стосунки між представниками вразливих груп (СІН та ЛЖВ), 
представниками правоохоронних органів та закладів охорони здоров’я.

• У червні 2008 за підтримки програми була організована презентація та прес-конференція 
звіту документального дослідження та інтерв’ю серед представників всіх п’ятьох проектів 
“Справедливість для всіх: значимість правової допомоги в контексті надання медичних 
послуг споживачам наркотиків в Україні” який отримав широкий розголос. Проведене 
дослідження дозволило узагальнити досвід та оцінити значимість правової допомоги в 
контексті надання медичних послуг споживачам наркотиків в Україні. Цей звіт наводить 
приклади того, як безкоштовна правова допомога надає можливість споживачам ін’єкційних 
наркотиків краще захистити себе від порушень прав людини, отримати медичну допомогу 
та покращити якість свого життя. Під час заходу учасники з різних регіонів мали можливість 
поділитися успішними прикладами захисту прав представників вразливих груп, поділитися 
своїми думками щодо необхідних змін в існуючому законодавстві та стосовно інших 
важливих питань.

• Проведено низку заходів, спрямованих на подальший розвиток та інституціоналізацію 
питань охорони здоров’я в систему навчання юристів та лікарів серед яких – Всеукраїнська 
конференція з медичного права і правового статусу пацієнта (м. Львів, 17-18 квітня, 
2008 року), яка зібрала понад 150 учасників, серед яких і представники правозахисних 
організацій, об’єднань пацієнтів, асоціації лікарів та управлінці у галузі охорони здоров’я. 
Також відбувся тренінг щодо тактики відбору і ведення судових стратегічних справ у сфері 
охорони здоров’я для НУО, які працюють у галузі прав пацієнтів та захищають права 
вразливих груп населення. Розпочато розробку проекту програми навчального курсу 
“Права людини в сфері охорони здоров’я / Медичне право” для подальшого затвердження 
МОЗ України та впровадження у вищих медичних навчальних закладах країни.

• Розроблено та затверджено навчальний модуль “Права людини. Робота працівників міліції 
з людьми, яі живуть з ВІЛ/СНІДом та наркозалежними особами”, який використовується в 
рамках курсів підвищення кваліфікації Київського національного університету внутрішніх 
справ України для діючого складу правоохоронних органів (в основному представників 
ВБНОН). Даний проект виконано спільно Інститутом із громадською організацією “Крок за 
кроком”. Курс містить актуальну інформацію з ВІЛ/СНІДу, прав людини, підходів зменшення 
шкоди, програм ЗПТ тощо. Проведено серію семінарів, тренінгів як для представників 
ВБНОН з різних областей України, так і для курсантів факультету ВБНОН.

Зменшення шкоди 
• Проведено 3–денний тренінг “Практичні аспекти проведення медіа кампаній у сфері 

адвокації проектів зменшення шкоди” для представників 6 регіонів (Дніпропетровської, 
Донецької, Київської, Миколаївської, Полтавської та Сумської областей), які працюють 
у сфері зменшення шкоди. Головною метою тренінгу було надати учасникам практичні 
навички та навчити аналітичним методам, які можуть використовуватись для розробки та 
впровадження ефективних публічних/медіа кампаній для адвокації проектів зменшення 
шкоди, які вони реалізують. Наприкінці цього тренінгу учасники представили свої думки 
та пропозиції щодо адвокаційних медіа кампаній, які вони вважають потрібним провести в 
своїх регіонах, а також зробили презентації плану розробки та впровадження такої кампанії. 
Було вирішено підтримати декілька проектів для проведення адвокаційних кампаній про 
замісну терапію в регіонах.



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  160

• Громадські організації людей, яких безпосередньо торкнулися проблеми вживання 
наркотиків та ВІЛ/СНІДу, здійснювали адвокаційну роботу в регіонах спрямовану на 
підвищення рівня доступу СІН до відповідних медичних та соціальних послуг та попередження 
порушень прав людини з боку працівників медичної сфери та правоохоронних органів. 
Створено всеукраїнську організацію батьків, чиї діти є пацієнтами програм ЗПТ в Україні 
“Надія”, метою роботи якої є інформування зацікавлених сторін щодо переваг та результатів 
програм ЗПТ, робота із потенційними клієнтами. Також з кінця 2008 року почала діяти 
Всеукраїнська асоціація пацієнтів ЗПТ, яка об’єднує пацієнтів з різних регіонів й метою якої 
є представлення інтересів та захист прав пацієнтів ЗТ в Україні. 

• Проведено чергову (третю) літню школу з адвокації для представників ВІЛ-сервісних НУО 
з метою розвитку їх адвокаційної спроможності. Літня школа була проведена спільно із 
Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІДу. Приємно відзначити, що результати попередніх літніх 
шкіл з адвокації вже помітні: з’явилася нова генерація активістів-лідерів з числа людей, яких 
безпосередньо торкнулась проблема вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу і які розпочали 
виконувати адокаційні проекти.

• Проведено інформаційну кампанію з інформування щодо переваг та результатів програм 
замісної підтримувальної терапії в Україні “Зворотній квиток”. Публічна кампанія складалась 
із соціальної реклами на бігбордах та спеціально розробленого сайту www.zpt.in.ua, 
який містить всю можливу інформацію про програми ЗПТ в Україні та надає простір для 
відкритого діалогу. Кампанія пройшла у листопаді-грудні 2008 року. Кампанія мала широкий 
розголос у ЗМІ.

Паліативна допомога
• За підтримки Програми “Всеукраїнська Асоціація Паліативної Допомоги” та “Всеукраїнська 

Рада захисту прав та безпеки пацієнтів”, пролобіювали створення Координаційної Ради 
з питань розвитку Паліативної Допомоги в Україні (далі КР), склад та повноваження якої 
було затверджено відповідним Наказом МОЗ. Згідно з Наказом МОЗ, КР уповноважена 
розробити та подати на узгодження та затвердження Національну Програму з розвитку 
паліативної та хоспісної допомоги на 2010-2014 рр. Створення Національної Програми 
дозволить не лише впровадити в Україні паліативну допомогу, як частину загальної системи 
охорони здоров’я, але й зобов’яже уряд виділити бюджет на фінансування паліативних 
потреб та послуг для населення. 

• За фінансової та експертної підтримки Програми, Міжнародної Ініціативи з Паліативної 
Допомоги та Інституту паліативної медицини в Сан-Дієго було проведено 3-тижневий 
тренінг для медичних фахівців (лікарів та медичних сестер), що надають медичну допомогу 
в хоспісах та відділення паліативної допомоги в різних регіонах України та Києві. З огляду 
на критичну нестачу медичних спеціалістів у цій галузі, тренінг значно сприяв підвищенню 
кваліфікації 32 фахівців, які надалі навчатимуть своїх колег в регіонах та будуть поширювати 
не тільки фахові знання та навички, але й зовсім інше ставлення до невиліковно хворих та 
вмираючих людей. Тренінг надав потужний поштовх впровадженню паліативної допомоги 
в Україні та розвитку мережі закладів, які надають паліативні послуги. 

• Підтримано низку проектів, які дали поштовх аналізу проблем паліативних пацієнтів з 
точки зору прав людини, особливо ті питання, що стосуються доступу до знеболення та 
медичної допомоги в цілому. Був проведений аналіз та підготовлено звіт щодо доступності 
знеболюючих засобів (опіоїдних препаратів) для паліативних хворих в Україні, результати 
якого стануть підґрунтям для проведення широкомасштабної адвокаційної роботи та 
розробки відповідних нормативно-правових документів для затвердження Національної 
Програми з паліативної допомоги. Звіт 2008 року щодо стану дотримання прав людини 
в сфері охороні здоров’я в Україні включатиме окремий розділ по правам паліативних 
пацієнтів, що сприятиме вирішенню питань паліативної допомоги не лише з медичної та 

http://www.zpt.in.ua
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соціальної точки зору, а й з урахуванням принципів прав людини та поваги до людської 
гідності. Проведено експертну оцінку потреб в правовій допомозі серед невиліковно хворих 
пацієнтів, які отримують паліативний догляд та налагодження співпраці між хоспісами 
та відділеннями паліативної допомоги і правозахисними організаціями та юридичними 
клініками.

Доступ до життєво-необхідних препаратів
• Вперше підтримано інноваційний проект організації “Громадянська ініціатива допомоги 

хворим на хронічні вірусні гепатити в Україні” спрямований на об’єднання зусиль 
представників громадськості, медичних працівників та пацієнтів, хворих на гепатит 
С з метою створення передумов для розробки плану спільних дій для адвокації 
покращення профілактики, діагностики та лікування хворих на вірусні хронічні гепатити 
в Україні. Завданням цієї ініціативи є збір та аналіз документів, що регулюють ситуацію із 
захворюванням на гепатити в Україні, моніторинг бюджетних закупівель препаратів для 
хворих на вірусні гепатити С та доступу до лікування. Результатом цієї ініціативи стане план 
дій для майбутньої консолідованої адвокаційної роботи щодо виділення бюджетних коштів 
на державному та місцевому рівнях з урахуванням рекомендацій експертів, який базується 
на дотриманні прав людини на якісну та безкоштовну медичну допомогу в Україні.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

Нестабільна політична ситуація та часта зміна керівників в органах державної влади, зокрема 
у сфері охорони здоров’я спричинили брак політичної волі у реформуванні системи охорони 
здоров’я, гальмування розробки і прийняття нормативно-правових актів, лобіювання прийняття 
нормативних актів зацікавленими особами, недостатню координацію і співпрацю між органами 
державної влади.
На жаль, ресурси якими оперує суспільство та сфера охорони здоров’я також є досить 
обмеженими: недостатня кількість кваліфікованих юристів/ правозахисників, досвідчених у захисті 
прав людини в сфері охорони здоров’я; низька спроможність громадських організацій щодо 
бюджетного моніторингу та активної адвокаційної роботи; фінансові ресурси якими оперують 
медичні заклади малі для впровадження пропонованих реформ, що є суттєвим бар’єром для 
виконання запланованих заходів.
Серед проблем, які стримують розвиток тих напрямків, що розвиває Програма “Громадське 
здоров’я” варто відзначити наступні: відсутність спільного бачення у фахових НУО щодо питань 
реформування системи охорони здоров’я і законодавчих шляхів покращення забезпечення прав 
пацієнтів; пасивність та небажання або страх пацієнтів та представників вразливих груп вступати 
в конфронтацію з лікарями або представниками державних структур; конкуренція в громадському 
секторі між потенційними грантоотримувачами, що ускладнює відкритий обмін напрацюваннями, 
ідеями та досвідом різних організацій; відтак – часом недостатня координація і співпраця між 
НУО – колегами по сфері. Брак внутрішньої комунікації та прозорих механізмів прийняття рішень 
всередині НУО іноді призводять до неможливості реалізації спільних загальнонаціональних 
ініціатив. Таким чином, більшість ініціатив впроваджується окремими організаціями на місцевому 
рівні при відсутності координації та репрезентації на національному рівні.

Партнерство та співпраця:

Ключові партнери Програми – представники державного та недержавного сектору, медичні 
працівники та організатори охорони здоров’я, правозахисники та адвокати, організації пацієнтів, 
медичні та юридичні вищі навчальні заклади і заклади післядипломної освіти для медичних 
працівників, експерти в галузі медичного права. На рівні Інституту Відкритого Суспільства 
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програма співпрацює із мережевою Програмою “Громадське здоров’я” та Програмою Прав 
людини у Будапешті.
А також з Міністерством охорони здоров’я, Національною медичною академією післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством юстиції, Міністерством праці і соціальної політики, Державним Департаментом з 
виконання покарань, представниками Уповноваженого ВР з прав людини, а також із Дорадчою 
Радою при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та Громадською Радою 
при МОЗ України.
Програма постійно розвиває партнерські стосунки з іншими донорами та міжнародними 
організаціями, які працюють у сфері громадського здоров’я та, зокрема, ВІЛ/СНІДу в Україні: 
Міжнародниим Альянсом з ВІЛ/СНІДу, Всеукраїнською Мережею ЛЖВ, Всеукраїнською Коаліцією 
ВІЛ-сервісних НУО, Об’єднаною програмою ОН з ВІЛ/СНІДу, Агенцією з міжнародного розвитку 
США, Агенцією Німецьке Технічне Співробітництво, Фондом Ріната Ахметова “Розвиток України”, 
Програмою розвитку ООН, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Світовим Банком, Фондом 
Біла Клінтона та іншими громадськими та державними організаціями.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 10600

Вінницька обл. 1 $ 11984

Дніпропетровська обл. 1 $ 9505

Донецька обл. 1 $ 10000

м. Київ 25 $ 411139

Київська обл. 1 $ 10000

Луганська обл. 2 $ 22000

Львівська обл. 3 $ 45069

Миколаївська обл. 2 $ 24635

Одеська обл. 1 $ 16000

Полтавська обл. 2 $ 34081

Сумська обл. 2 $ 19525

Харківська обл. 4 $ 60985

Херсонська обл. 2 $ 30000

Чернігівська обл. 2 $ 28757

Операційні проекти 22 $ 163497
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ORGANIZATIONS 
SUPPORTED BY IRF IN 2008

Ініціатива “Бюджетний моніторинг  
та адвокація у сфері охорони здоров’я”

Кількість проектів: 3 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 25678

Частка у загальній сумі проектів: 0.51%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Підготовка, організація та проведення 

трьох сателітних заходів/тренінгів з питань 
бюджетного моніторингу та адвокації в сфері 
охорони здоров’я в рамках 2-ої Конференції з питань 
протидії ВІЛ/СНІДу в країнах Східної Європи та 
Центральної Азії з метою підвищення спроможності 
громадських організацій в сфері бюджетного 
моніторингу та адвокації. 

Сума: $ 9694

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Організаційно-технічне забезпечення 

участі експерта А. Нітцой у 2-ій Конференції з 
питань протидії ВІЛ/СНІДу в країнах Східної Європи 
та Центральної Азії з метою представлення досвіду 
по роботі з національними та регіональними 
бюджетами, які виділяються на потреби охорони 
здоров’я. 

Сума: $ 3464

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Проведення комплексного дослідження 

в сфері бюджетного моніторингу з метою розробки 
моделі споживчого попиту на послуги охорони 
здоров’я в залежності від офіційної політики 
щодо оплат пацієнтами послуг, яка б враховувала 
також потенційний вплив неформальних платежів, 
поведінку провайдерів послуг охорони здоров’я, 
переваги споживачів, а також оцінка даної моделі 
на прикладі країн Центральної та Східної Європи. 
Вивчення макро- та мікроекономічних ефектів від 
офіційної політики оплати послуг в сфері охороні 
здоров’я. 

Сума: $ 12520

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Ініціатива “Зменшення шкоди”

Кількість проектів: 24 

Кількість організацій: 18

Сума: $ 309398

Частка у загальній сумі проектів: 6.16%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Дніпропетровська обл. 1 $ 9505

Донецька обл. 1 $ 10000

м. Київ 7 $ 97630

Київська обл. 1 $ 10000

Луганська обл. 1 $ 10000

Львівська обл. 1 $ 20685

Миколаївська обл. 1 $ 19060

Одеська обл. 1 $ 16000

Полтавська обл. 1 $ 19095

Сумська обл. 2 $ 19525

Херсонська обл. 1 $ 19100

Чернігівська обл. 1 $ 19100

Операційні проекти 5 $ 39698

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Ера Милосердя” 
(65069, м. Одеса, вул. Героїв Сталінграду, 68, кв. 6-7, 
тел. (048) 712 00 85)

Керівник проекту: Зверьков Костянтин 
Зміст проекту: Покращення якості життя людей, які 

вживають наркотики та / або живуть з ВІЛ/СНІДом в 
Одеському регіоні шляхом розвитку самоорганізації 
споживачів наркотиків та їх участі в формуванні 
місцевої політики відносно надання медичних послуг 
та лікування туберкульозу зокрема; забезпечення 
доступу СІН до лікування туберкульозу та АРТ у м. 
Одесі. 

Сума: $ 16000

Організація: Луганський благодійний фонд “Крок у 
майбутнє” (91000, м. Луганськ, вул. Пушкіна, 3,  
офіс 406, тел. (0642) 52-54-32)

Керівник проекту: Анохіна Лариса 
Зміст проекту: Підвищення інформованості працівників 

правоохоронних органів та ефективності 
профілактичних програм серед СІН та ЛЖВ шляхом 
впровадження та адаптації для різних категорій 
військовослужбовців навчальних програм, організації 
проведення тренінгів на базі Центрів практичної 
психології обласного УМВС, реалізації спільних 
заходів з Представником Міністра Внутрішніх справ 
з документації та поширення найкращих практик 
роботи правоохоронних органів. 

Сума: $ 10000

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Громадська організація “Центр 
психосоціальної реабілітації хімічно залежної молоді 
“Крок за кроком” (04215, м. Київ, пр-т Г. Гонгадзе, 20 
(літер В), тел. (044) 433-32-59)

Керівник проекту: Тищенко Світлана 
Зміст проекту: Підвищення поінформованості 

працівників міліції м. Києва з питань ВІЛ/СНІДу, 
наркоманії, стратегії зменшення шкоди, прав людини 
та налагодження співпраці органів внутрішніх 
справ з НУО шляхом проведення серії семінарів та 
тренінгів для особового складу органів внутрішніх 
справ в рамках курсів підвищення кваліфікації при 
Академії МВС України . 

Сума: $ 15000

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська 
організація “Клуб ресоціалізації хімічно узалежнених 
“Шанс” (40024, м. Суми, вул. Прокоф’єва, 25а/132, 
тел. (0542) 78 3538)

Керівник проекту: Загребельний Олексій 
Зміст проекту: Забезпечення правозахисту 

учасників і співробітників медико-соціальних та 
профілактичних програм для споживачів наркотиків 
шляхом розширення участі споживачів наркотиків 
у регіональних координаційних механізмах з 
питань ВІЛ/СНІДу, організації комплексного 
інформування споживачів наркотиків, співробітників 
правоохоронних органів, представників влади і 
громадськості щодо результатів та переваг програм 
зменшення шкоди, в тому числі програм замісної 
підтримувальної терапії. 

Сума: $ 14525

Організація: Благодійна організація “Клуб “Твій вибір” 
(84646, Донецька обл., м. Горлівка, а/с 1913  
(пр. Перемоги, 72), тел. (0624) 52-19-15)

Керівник проекту: Полєхін Сергій 
Зміст проекту: Підвищення поінформованості 

працівників ВБНОН (Відділ боротьби з незаконим 
обігом наркотиків) у Донецькій області стосовно 
програм зменшення шкоди з метою припинення 
дискримінаційної практики щодо споживачів 
наркотиків; проведення моніторингу та 
підготовка звіту щодо дотримання прав людини 
наркоспоживачів та хворих на ВІЛ/СНІД. 

Сума: $ 10000

Організація: Чернігівська обласна громадська 
організація “Чернігівський центр прав людини” 
(14017, м. Чернігів, а/с 891, тел. (0462) 67 75 75)

Керівник проекту: Підгорний Олександр 
Зміст проекту: Сприяння дотриманню прав СІН та ЛЖВ 

шляхом надання правової допомоги СІН та ЛЖВ 
у м. Чернігові та Чернівецькій області; ініціювання 
та ведення стратегічних справ, які матимуть 
національний розголос та вплив. 

Сума: $ 19100

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд 
“Мангуст” (73039, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської 
Дивізії, 3/83, тел. (0552) 27 01 64)

Керівник проекту: Еберт Жанна 
Зміст проекту: Надання правового захисту та право-

вої допомоги наркоспоживачам та ВІЛ-інфікованим у 
Херсонській області з фокусуванням на справи стра-
тегічного значення, які матимуть національний вплив. 

Сума: $ 19100

Організація: Благодійний неурядовий фонд “Центр 
соціально-психологічної інформації “Усі разом” 
(79035, м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, оф. 401,  
тел. (0322) 270-45-94)

Керівник проекту: Камінська Галина 
Зміст проекту: Розширення доступу СІН та ЛЖВС до 

кваліфікованої юридичної допомоги у м. Львові та 
Львівській області, з фокусом на стратегічні справи, 
які матимуть національний вплив. 

Сума: $ 20685

Організація: Благодійний фонд “Дроп ін центр” (01001, 
м. Київ, а/с 52, тел. (044) 497 70 48, 272 33 59)

Керівник проекту: Куцев Павло 
Зміст проекту: Забезпечення доступу представників 

правоохороних органів до правдивої інформації 
щодо переваг програм зменшення шкоди та 
замісної терапії зокрема, розширення доступу до 
цивілізованого обміну поглядами щодо проблем 
споживачів ін’єкційних наркотиків, та до шляхів 
їх вирішення шляхом розміщення інформаційних 
стендів в приміщеннях РВ МВС у м. Києві. 

Сума: $ 24000
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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: Продовження розвитку правової 

допомоги для споживачів ін’єкційних наркотиків 
та ЛЖВС у Полтавській області з фокусом на 
стратегічні справи; здійснення моніторингу правових 
порушень у відношенні до СІН та ЛЖВ. 

Сума: $ 19095

Організація: Громадська організація “Клуб “Еней” 
(01001, м. Київ, пров. Шевченка, 13/21-В,  
тел. (044) 279 72 35)

Керівник проекту: Дорохова Юлія 
Зміст проекту: Ініціювання запровадження програми 

замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) на базі тубер-
кульозного закладу з метою розширення доступу 
хворих на туберкульоз до програм ЗПТ; створення 
передумов (підготовка нормативно-правової бази) 
для прийняття рішення про включення Київської 
міської лікарні №5 в наказ МОЗ про розподілення 
препаратів замісної терапії на 2009 рік. 

Сума: $ 5000

Організація: Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих 
“Час Життя” (54055, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 
138, тел. (0512) 48 96 38)

Керівник проекту: Луковенко Євгеній 
Зміст проекту: Підвищення юридично-правових 

знань СІН і ЛЖВ, комплексний захист їхніх прав і 
інтересів. Підвищення рівня доступу СІН та ЛЖВ до 
послуг, які надаються у медичних і інших установах, 
зниження рівня дискримінації в медичних закладах 
та суспільстві загалом, супровід у судових процесах і 
адміністративних органах. 

Сума: $ 19060

Організація: Сумське обласне відділення 
Всеукраїнської благодійної організації 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з  
ВІЛ/СНІД” (40020, м. Суми, вул. Курська, 111, оф. 2,  
тел. (067) 542-86-62)

Керівник проекту: Лохоня Ольга 
Зміст проекту: Покращення якості життя людей, що 

мають подвійну проблему СІН(вживання наркотиків) 
і ТБ (туберкульоз), шляхом відкриття сайту програми 
замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) на базі Сум-
скої обласної протитуберкульозної лікарні; ведення 
переговорів, підготовка нормативно-правової бази, 
формування запитів до МОЗ щодо включення у 
наступні накази на розподіл препарату метадон. 

Сума: $ 5000

Організація: Благодійний фонд “Дроп ін центр” (01001, 
м. Київ, а/с 52, тел. (044) 497 70 48, 272 33 59)

Керівник проекту: Куцев Павло 
Зміст проекту: Популяризація і підвищення обізнаності 

щодо програм замісної підтримуючої терапії шляхом 
кампанії соціальної реклами, а саме: вдосконалення 
роботи веб-ресурсу www.zapitay.in.ua, встановлення 
інформаційних носіїв із постерами (бігборди, 
сітілайти), медійний супровід та промоція проектної 
діяльності. 

Сума: $ 17940

Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Вертикаль” (03115, м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 
7А, кв.16, тел. (044) 227-35-30)

Керівник проекту: Галактіонов Олег 
Зміст проекту: Забезпечення участі представників 

спільноти людей, які вживають наркотики у 
конференції “Охорона здоров’я жінок в установах 
виконання покарань”; забезпечення виступу під час 
конференції двох представників самоорганізацій, що 
працюють в пенітенціарних закладах. 

Сума: $ 7200

Організація: Благодійний фонд “Дроп ін центр” (01001, 
м. Київ, а/с 52, тел. (044) 497 70 48, 272 33 59)

Керівник проекту: Куцев Павло
Зміст проекту: Розширення доступу СІН до 

програм замісної підтримувальної терапії шляхом 
інформаційної кампанії, що дозволяє підвищити 
обізнаність про замісну терапію та її позитивний 
вплив на життя не лише для споживачів наркотиків, 
але і їхніх рідних, близьких, загального населення. 

Сума: $ 18490

Організація: Громадська організація “Департамент 
культурних спільнот” (08810, Київська обл.,  
с. Ромашки, Миронівський р-н, вул. Калініна, 2)

Керівник проекту: Лебедєва Марія 
Зміст проекту: Створення медійного дискурсу, 

спрямованого на формування адекватного 
ставлення до наркозалежних людей, що є 
клієнтами замісної терапії. Налагодження зв’язків 
з громадськістю, отримання позитивних відгуків 
в ЗМІ, інформування суспільства про переваги 
та результати програм ЗТ з позиції експертів. 
Залучення батьків наркозалежних до формування 
запиту на замісну терапію з метою розщирення 
програм ЗПТ в Україні. 

Сума: $ 10000
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Організація: Благодійний фонд “Реабілітаційний центр 
наркозалежних “Віртус” (49027, м. Дніпропетровськ, 
вул. Фурманова, 3, оф. 44, тел. (0562) 470-0511,  
785-89-93)

Керівник проекту: Юсюк Віталій 
Зміст проекту: Створення можливостей для 

інформаційного обміну всередині спільнот пацієнтів 
програм замісної підтримувальної терапії з метою 
посилення громадського контролю за якістю 
впровадження програм ЗПТ та адвокації кращих 
(таких, що відповідають світовій практиці) умов 
отримання ЗПТ для пацієнтів. 

Сума: $ 9505

Організація: Благодійна організація “Київський 
обласний благодійний фонд “Надія та довіра” (04080, 
м. Київ, вул. Фрунзе, 20-22, тел. (044) 484-30-79)

Керівник проекту: Сухопарова Ірина 
Зміст проекту: Створення “Телефону довіри” для 

пацієнтів замісної підтримувальної терапії з метою 
консультування за принципом “рівний-рівному” при 
Українському медичному та моніторинговому центрі 
з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони 
здоров’я України. 

Сума: $ 10000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кучерук Олена 
Зміст проекту: Організаційна підтримка участі 9 

українських учасників у Другій конференції Східної 
Європи та Центральної Азії з ВІЛ/СНІДу (Москва,  
1-6 травня 2008р.)

Сума: $ 4290
Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  

(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кучерук Олена 
Зміст проекту: Виготовлення відеофільму щодо 

переваг та результатів програм Замісної 
підтримувальної терапії. Фільм ілюструє досвід 
людей, які отримують замісну підтримувальну 
терапію, демонструє ті зміни, які відбуваються у їх 
житті. Фільм, як живе свідчення в підтримку програм 
ЗПТ використовувався на міжнародному рівні з 
метою адвокації в тих країнах, де програми ЗПТ ще 
відсутні. 

Сума: $ 9160

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кучерук Олена 
Зміст проекту: Проведення прес-конференції -

- презентації звіту “Справедливість для всіх: 
значимість правової допомоги в контексті надання 
медичних послуг споживачам наркотиків в Україні”. 

Сума: $ 1200

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кучерук Олена 
Зміст проекту: Забезпечення участі українських 

фахівців у Міжнародній конференції з ВІЛ/СНІДу 
(Мехіко, 1-9 серпня, 2008р.) з метою представлення 
українського досвіду. 

Сума: $ 5048

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Кучерук Олена 
Зміст проекту: Видання інформаційних матеріалів 

за Програмою (звіт “Справедливість для всіх: 
значимість правової допомоги в контексті надання 
медичних послуг споживачам наркотиків в Україні” 
та інформаційного буклету зі зменшення шкоди), 
проведення робочих зустрічей із розробки стратегій 
адвокації та робочих планів за Програмою. 

Сума: $ 20000
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Ініціатива “Право та охорона здоров’я”

Кількість проектів: 21 

Кількість організацій: 14

Сума: $ 270664

Частка у загальній сумі проектів: 5.39%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 10600

Вінницька обл. 1 $ 11984

м. Київ 4 $ 68215

Луганська обл. 1 $ 12000

Львівська обл. 2 $ 24384

Миколаївська обл. 1 $ 5575

Полтавська обл. 1 $ 14986

Харківська обл. 4 $ 60985

Херсонська обл. 1 $ 10900

Операційні проекти 5 $ 51035
 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів” (01133,  
м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9-А, кв. 5,  
тел. (044) 234 84 02)

Керівник проекту: Солоп Людмила
Зміст проекту: Моніторинг та координація коаліційного 

проекту з надання правової допомоги пацієнтам 
Львівського, Вінницького, Луганського, Київського та 
Кримського регіонів. 

Сума: $ 14720

Організація: Харківська правозахисна група (61002,  
м. Харків, а/с 10430, тел. (057) 700-67-71, (098) 236-52-07)

Керівник проекту: Роханський Андрій 
Зміст проекту: Сприяння дотриманню прав людини у 

галузі медицини та реформування системи охорони 
здоров’я в Україні шляхом підготовки розділу 
“Медицина і права людини” для публікації у щорічній 
доповіді правозахисних організацій “Права людини в 
Україні – 2007”. 

Сума: $ 5000

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: Організація і проведення конференції з 

медичного права із залученням зарубіжних фахівців; 
здійсненення комплексного аналізу і вивчення 
проблем становлення і розвитку правового статусу 
пацієнтів в Україні та за кордоном; налагодження 
міжнародної співпраці та обмін досвідом; 
удосконалення вітчизняного законодавчого 
забезпечення цього інституту з урахуванням 
міжнародно-правових стандартів у сфері охорони 
здоров’я; вивчення позитивного зарубіжного 
досвіду в аспекті регламентації медичного права та 
презентація вітчизняного й зарубіжного доробку у 
цій царині. 

Сума: $ 7497

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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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: Жук Сергій 
Зміст проекту: Розвиток адвокаційної спроможності 

ініціативної групи людей (м. Кременчук (Полтавська 
обл.), які живуть з ВІЛ/СНІДом та які вживають 
наркотики; проведення місцевої адвокаційної 
кампанії з метою запровадження підходів та політики 
зменшення шкоди шляхом залучення представників 
найбільш вразливих груп до процесів прийняття 
рішень на рівні міської Координаційної Ради з ВІЛ/
СНІДУ та туберкульозу. 

Сума: $ 14986

Організація: Луганське відділення громадської 
організації “Українська асоціація сприяння охороні 
здоров’я населення” (91000, м. Луганськ,  
вул. Оборонна, 20а, кв. 165, тел. (0642) 54-32-69)

Керівник проекту: Перетяка Олег 
Зміст проекту: Створення сприятливих умов щодо 

формування системи захисту прав пацієнтів за 
допомогою налагодження співробітництва між 
правозахисними організаціями, пацієнтськими 
об’єднаннями, медичною спільнотою та органами 
місцевої влади та самоврядування в Луганському 
регіоні. Впровадження системи медико-правової 
допомоги громадянам в лікувальних закладах 
регіону, юридичне забезпечення прав пацієнтів, 
моніторинг та документування судових справ і 
рішень, пов’язаних із захистом прав пацієнтів та їх 
оприлюднення в мережі Інтернет та ЗМІ, проведення 
просвітницької роботи в медичних закладах щодо 
основ медичного права. 

Сума: $ 12000

Організація: Кримський республіканський благодійний 
фонд “Світ Криму” (95017, м. Сімферополь,  
вул. Київська, 38/34, тел. (0652) 57 17 66)

Керівник проекту: Новицький Євген 
Зміст проекту: Забезпечення прав пацієнтів у Криму: 

юридичні консультації та супровід, підвищення 
інформованості населення про їхні права, 
забезпечення співпраці пацієнтських громадських 
організацій, юристів, медичних працівників і 
працівників сфери управління охороною здоров’я, 
розробка пропозицій з вдосконалення законодавчої 
бази щодо прав людини в сфері охорони здоров’я. 

Сума: $ 10600

Організація: Благодійна організація “Пілотний проект 
“Правова допомога” (61010, м. Харків,  
просп. Гагаріна, 4, кв. 87, тел. (067) 574 3126)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій 
Зміст проекту: Надання правової допомоги пацієнтам 

у сфері реалізації права на охорону здоров’я та 
медичну допомогу шляхом консультування по 
правових питаннях; медіація прав і судова підтримка 
“стратегічних” медичних справ у сфері охорони 
здоров’я; моніторинг прав пацієнтів у сільській 
місцевості. 

Сума: $ 13530

Організація: Вінницький обласний благодійний фонд 
“Позитив” (21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна,46, 
кв. 140, тел. (0432) 64 39 74)

Керівник проекту: Матковський Ігор 
Зміст проекту: Забезпечення ефективного захисту 

прав осіб, які звертаються за наданням медичної 
допомоги до мережі установ охорони здоров‘я у 
Вінницькій області незалежно від форми власності 
та організаційно-правової форми, а також 
поширення знань в галузі медичного права та прав 
людини серед медичної громадськості (медичних 
сестер та студентів Вінницького національного 
медичного університету). Поєднання правової 
допомоги із адвокаційним компонентом. 

Сума: $ 11984

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів” (01133,  
м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9-А, кв. 5,  
тел. (044) 234 84 02)

Керівник проекту: Солоп Людмила 
Зміст проекту: Надання правової допомоги у сфері 

охорони здоров’я, налагодження співпраці юристів, 
об’єднань пацієнтів і медичної громадськості 
Київського регіону. Налагодження діалогу між 
медичною, юридичною спільнотами та пацієнтами 
шляхом співпраці з юридичними клініками вузів  
м. Києва та Київською клінічною лікарнею №3. 

Сума: $ 13960



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  170

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: Випуск Практичного посібника для 

юристів щодо прав людини в сфері охорони 
здоров’я та веденння “медичних” справ трьома 
мовами (українською, англійською та російською). 
Посібник буде у нагоді студентам, аспірантам, 
науковцям і викладачам юридичних і медичних 
закладів. Також він буде корисним для судових та 
інших органів держави влади, адвокатів, працівників 
закладів охорони здоров’я і системи медичного 
страхування, правозахисних організацій і громадян 
у процесі реалізації і захисту права на охорону 
здоров’я. 

Сума: $ 16887

Організація: Благодійна організація “Фундація 
соціально-правового захисту населення “Чинність 
закону” (02147, м. Київ, а/с 55, тел. (044) 538 03 83)

Керівник проекту: Маслова Оксана 
Зміст проекту: Сприяння розвитку порталу щодо прав 

пацієнтів, запуск медіа-центру для журналістів, 
зацікавлених у галузі охорони здоров’я, створення 
реєстру судових рішень з питань прав пацієнтів 
та налагодження системної співпраці між НУО, 
медиками та громадськістю для вирішення 
актуальних правових і законодавчих питань в 
медицині. 

Сума: $ 24900

Організація: Херсонський обласний фонд милосердя та 
здоров’я (73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2,  
оф. 19-24, тел. (0552) 49-60-03)

Керівник проекту: Смаль Світлана 
Зміст проекту: Сприяння підвищенню рівня 

дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я 
в Херсонській області шляхом безкоштовного 
юридичного консультування пацієнтів та медиків у 
3-х обласних медичних закладах та в громадській 
приймальні; проведення інформаційної роботи 
для студентів та викладачів медичного колежу м. 
Херсона щодо медичного права; створення „гарячої 
лінії” для повідомлень про порушення прав пацієнтів; 
виявлення прогалин в законодавстві по правам 
пацієнтів та розробка пропозицій щодо необхідних 
змін для їх подальшого подання та затвердження 
органами державної влади. 

Сума: $ 10900

Організація: Міжнародний Благодійний Фонд імені 
Олександра Олександровича Богомольця (01601,  
м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, тел. (044) 234-40-62, 
234-93-72, 234-45-25)

Керівник проекту: Москаленко Віталій 
Зміст проекту: Створення експериментальної навчаль-

ної програми елективної навчальної дисципліни 
“медичне право”, розробка методичних рекомен-
дацій для викладачів вищих медичних навчальних 
закладів (ВМНЗ) з його викладання і рекомендацій 
для студентів ВМНЗ з вивчення “медичного права”. 
Проведення семінарів для викладачів та студентів, 
розробка навчального посібника “Медичне право” 
для студентів ВМНЗ України. 

Сума: $ 14635

Організація: Громадська організація “Інститут правових 
досліджень і стратегій” (61145, м. Харків, а/с 3274, 
тел. (057) 75-75-166)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій 
Зміст проекту: Сприяння утвердженню прав людини та 

основних свобод в галузі охорони здоров’я шляхом 
створення мережі неурядових організацій, задіяних 
у сфері охорони громадського здоров’я, для налаго-
дження ефективної співпраці між ними, опрацювання 
методів співпраці, проведення скоординованого 
моніторингу ситуації, обміну досвідом та започат-
кування спільної бази даних та знань. Проведення 
тренінгу для НУО щодо моніторингу прав людини в 
сфері охорони здоров’я та особливостей ведення 
судових стратегічних справ. 

Сума: $ 17710

Організація: Миколаївський обласний благодійний 
фонд боротьби з туберкульозом “Віта-Лайт”  
(54001, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 49,  
оф. 60, тел. (0512) 37 31 20, (0512) 76 83 00)

Керівник проекту: Горбатенко Едуард 
Зміст проекту: Розробка та апробація пілотної моделі 

інтеграції правових послуг у сферу паліативної 
допомоги на базі хоспісів та хоспісних відділень 
у Миколаївській області: консультації з питань, 
пов’язаних з правом людини на отримання 
соціальних та медичних послуг в державних і 
недержавних установах; надання допомоги в 
питаннях, пов’язаних із пенсійним забезпеченням; 
консультування з соціально-правових питань тощо. 
Дослідження та аналіз правових потреб у сфері 
паліативної допомоги для розвитку подальшої 
співпраці правозахисних організацій, пацієнтів та 
медичної громади. 

Сума: $ 5575
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Організація: Громадська організація “Інститут правових 
досліджень і стратегій” (61145, м. Харків, а/с 3274, 
тел. (057) 75-75-166)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій 
Зміст проекту: Сприяння утвердженню прав людини 

та основних свобод в галузі охорони здоров’я 
шляхом здійснення стратегічних судових справ, 
спрямованих на зміну законодавства, судової чи 
адміністративної практики. Ця мета досягається 
через підтримку роботи Центру правової допомоги: 
надання безкоштовної правової допомоги, фінансову 
підтримку стратегічних судових справ, інформування 
громадськості і державних органів щодо ситуації з 
правами людини в галузі охорони здоров’я. 

Сума: $ 24745

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Винницька Марія 
Зміст проекту: Організаційно-технічне забезпечення 

участі міжнародних експертів у Всеукраїнській 
Конференції з медичного права (м.Львів, 17-18 квітня 
2008 року). 

Сума: $ 1343

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Винницька Марія 
Зміст проекту: Переклад та видання українською 

мовою посібника, розробленого Інститутом 
Відкритого Суспільства “Охорона здоров’я та права 
людини”, який містить розділи про міжнародні 
механізми захисту прав пацієнтів та прав уразливих 
груп населення. Посібник буде корисним для 
правозахисних організацій, об’єднань пацієнтів, 
медичних працівників, а його розповсюдження 
сприятиме кращому розумінню та дотриманню прав 
людини у галузі охорони здоров’я в Україні. 

Сума: $ 15709

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Винницька Марія 
Зміст проекту: Організаційно-технічне забезпечення 

участі Людмили Дешко, керівника юридичної 
клініки “Медичне право” Донецького Університету в 
конференції з Медичного права та прав пацієнтів для 
юридичних клінік в м. Маніла (Філіппіни) – Грудень 
2008. Мета конференції – виробити моделі залучення 
юридинчих клінік до захисту прав вразливих груп 
населення з питань охорони здоров’я. 

Сума: $ 2303

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Винницька Марія 
Зміст проекту: Проект спрямовано на оцінку сучасної 

і майбутньої інституційної спроможності та 
ключових потреб українських НУО, які працють у 
сфері захисту прав людини та охорони здоров’я. 
Подальша мета – розробка довгострокової стратегії 
щодо розвитку мережі організацій та підтримки 
їх інституційної діяльності в галузі захисту прав 
пацієнтів в Україні. 

Сума: $ 9590

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Винницька Марія 
Зміст проекту: Проведення дводенного семінару 

м. Харкові для фахівців паліативної допомоги, 
правозахисних НУО та юридичних клінік, щоби 
визначити шляхи інтеграції правової допомоги 
у паліативну сферу з метою забезпечення 
прав людини на прикінцевому етапі життя. Було 
зібрано більше 40 учасників з різних куточків 
України, і з кожного регіону було запрошено як 
працівника паліативної сфери, так і представників 
правозахисних НУО, юридичних клінік. В результаті 
проекту було розроблено моделі надання правової 
допомоги у паліативній сфері, а також визначено 
шляхи сприяння хоспісам у вирішенні юридичних 
питань.

Сума: $ 22090
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Ініціатива “Паліативна допомога”

Кількість проектів: 8 

Кількість організацій: 4

Сума: $ 108725

Частка у загальній сумі проектів: 2.16%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 7 $ 98750

Операційні проекти 1 $ 9975

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійна організація “Асоціація 
паліативної допомоги” (м. Київ, вул. Щусєва, 24, к. 11, 
тел. (044) 235 65 87)

Керівник проекту: Якименко Олена 
Зміст проекту: Технічне та експертне забезпечення 

проведення 3-тижневого теоретичного та 
клінічного тренінгу з паліативної медицини для 
медичних працівників з м. Києва та регіонів. 
Надання фінансової та технічної підтримки для 
забезпечення ефективної діяльності клінічних баз 
та їх координаторів для проведення практичних 
занять учасників семінару, а також забезпечення 
проживання, харчування і транспортування 
учасників тренінгу. 

Сума: $ 19900

Організація: Благодійна організація “Асоціація 
паліативної допомоги” (м. Київ, вул. Щусєва, 24, к. 11, 
тел. (044) 235 65 87)

Керівник проекту: Сідєльнік Лариса 
Зміст проекту: Розробка Концепції Державної програми 

розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні 
та підготовка пакету попередньої документації, 
необхідної для діяльності Координаційної ради з 
питань розвитку паліативної допомоги та експертних 
груп з розробки Державної програми розвитку 
паліативної допомоги при Міністерстві охорони 
здоров’я України. 

Сума: $ 3460

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів” (01133,  
м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9-А, кв. 5,  
тел. (044) 234 84 02)

Керівник проекту: Сердюк Віктор 
Зміст проекту: Налагодження співпраці з 

національними та міжнародними правозахисними 
та пацієнтськими організаціями з метою збору 
інформації про стан дотримання прав паліативних 
хворих. Розробка рекомендацій щодо методології 
моніторингу та індикаторів дотримання прав 
паліативних хворих, з особливим акцентом на 
доступність знеболюючих засобів. Підготовка 
аналітичного звіту щодо забезпечення прав 
паліативних хворих в Україні для щорічної доповіді 
правозахисних організацій “Стан дотримання 
прав людини”. Оприлюднення результатів аналізу 
стану дотримання прав паліативних хворих 
шляхом розміщення публікацій у ЗМІ, направлення 
звіту до центральних та місцевих органів влади. 
Представлення результатів дослідження на 
міжнародному Конгресі організацій пацієнтів країн 
Східної Європи та Азії. 

Сума: $ 2500

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська асоціація паліативної допомоги” 
(01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9а, медіа-
центр “Розмай”, тел. (044) 234-84-02)

Керівник проекту: Сідєльнік Лариса 
Зміст проекту: Здійснення розрахунку вартості надання 

різних форм паліативної та хоспісної допомоги: в 
стаціонарі, вдома та виїздними бригадами в Україні. 
Підготовка фінансово-економічного обґрунтування 
розробки та впровадження Державної програми 
розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні 
на 2010-2014 рр. та формування бюджету цієї 
Програми на базі цих розрахунків. 

Сума: $ 19970

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська асоціація паліативної допомоги” 
(01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9а, медіа-
центр “Розмай”, тел. (044) 234-84-02)

Керівник проекту: Сідєльнік Лариса 
Зміст проекту: Розроблення групами експертів проекту 

Концепції Державної програми та проекту Державної 
програми розвитку паліативної та хоспісної допомоги 
на 2010 – 2014 роки та подання їх в Міністерство 
охорони здоров’я та інших Міністерств України для 
подальшого узгодження та затвердження. 

Сума: $ 19890

Організація: Благодійна організація “Асоціація 
паліативної допомоги” (м. Київ, вул. Щусєва, 24, к. 11, 
тел. (044) 235 65 87)

Керівник проекту: Царенко Анатолій 
Зміст проекту: Технічне та експертне забезпечення 

проведення заходів навчально-практичного семінару 
з паліативної допомоги, а саме: синхронний та 
послідовний переклад, підготовка, тиражування та 
розповсюдження тренінгових матеріалів, організація 
зустрічей та обміну досвідом з міжнародними 
фахівцями представників медичної громадськості 
Києва та різних регіонів України. 

Сума: $ 23100

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська асоціація паліативної допомоги” 
(01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9а, медіа-
центр “Розмай”, тел. (044) 234-84-02)

Керівник проекту: Сідєльнік Лариса 
Зміст проекту: Розробка проекту Державної програми 

розвитку паліативної та хоспісної допомоги на  
2010 – 2014 роки, подання її в Міністерство охорони 
здоров’я та інші суміжні Міністерства Україаїни для 
подальшого узгодження й затвердження. 

Сума: $ 9930

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46,  
тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Підготовка та поширення відео-

матеріалів про розвиток паліативної та хоспісної 
допомоги в Україні як невід’ємного права кожної 
людини з метою інформування загального 
населення, медичних працівників, представників 
широкого кола громадськості, потенційних донорів 
та ключових осіб, які приймають рішення на 
державному рівні. Висвітлення питань паліативної 
медицини з декількох точок зору: з позиції державної 
політики, з позиції прав людини, на якісну медичну 
допомогу та гідне завершення життя, та з позиції 
ролі громадянського суспільства у розвитку та 
становленні паліативної та хоспісної допомоги в 
Україні. 

Сума: $ 9975
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Ініціатива “Громадське здоров’я та медіа”

Кількість проектів: 4 

Кількість організацій: 2

Сума: $ 28334

Частка у загальній сумі проектів: 0.56%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 10000

Операційні проекти 3 $ 18334

 

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01133, м. Київ, вул. Вавілових, 
16/12, кв. 112, тел. (044) 286-13-36)

Керівник проекту: Іванов Валерій 
Зміст проекту: Проведення, спільно зі школою 

соціальної журналістики, тренінгу “Як писати 
про громадське здоров’я” для представників 
громадського сектору, журналістів та організаторів 
громадських адвокаційних медіа-кампаній. 
Експертно-технічна підтримка неурядових 
організацій та консультування учасників тренінгу 
(журналістів та представників громадськості) 
щодо якісного та коректного висвітленя питань 
громадського здоров’я в національних та 
регіональних засобах масової інформації. 

Сума: $ 10000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

робочих візитів фахівця з питань медіа та адвокації – 
О. Маслової до Львова та Полтави з метою 
ознайомленя з роботою організацій, які працюють в 
сфері захисту прав пацієнтів та зменшення шкоди. 
Надання фахових консультацій грантерам стосовно 
їх роботи з представниками засобів масової 
інформації. 

Сума: $ 1834

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Підготовка та організація заходів, 

пов’язаних з проведенням практичного семінару 
“Розробка медіа стратегій для грантерів, які 
працюють в сфері зменшення шкоди” з участю 
міжнародних фахівців (18-21 листопада, 2008 р., 
м.Київ, Україна). Обговорення найбільш пріоритетних 
питань для адвокації доступності до замісної 
підтримувальної терапії та зміни існуючих нормативів 
реєстрації людей, що вживають наркотики. Розробка 
плану адвокаційної стратегії за пріоритетними 
напрямками. 

Сума: $ 14500

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Підготовка матеріалів, переклад та 

редагування посібника “Розробка медіа страте-
гій для грантерів, які працюють в сфері зменшення 
шкоди”, що буде використовуватись під час прове-
дення тренінгу для грантерів та їх подальшої роботи 
по розробці та проведенню місцевих та національ-
них адвокаційних кампаній стосовно доступності до 
замісної підтримувальної терапії в Україні. 

Сума: $ 2000

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Ініціатива “Доступ до життєво-необхідних 
препаратів”

Кількість проектів: 6 

Кількість організацій: 3

Сума: $ 60951

Частка у загальній сумі проектів: 1.21%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 40499

Чернігівська обл. 1 $ 9657

Операційні проекти 2 $ 10795

 
Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Відкритий 
інститут громадського здоров’я”  
(м. Київ, вул. Тимошенка, 3, 16, тел. (044) 568 58 07)

Керівник проекту: Полтавець Денис
Зміст проекту: Оприлюднення результатів 

досліджень щодо наявності життєво необхідних 
ліків загальної категорії та лікарських засобів, що 
використовуються в паліативній медицині, шляхом 
перекладу, друку та цільового розповсюдження 
звітів за дослідженнями та проведення круглого 
столу, присвяченого обговоренню доступу 
до препаратів, за участю медичних фахівців, 
представників громадськості та ЗМІ. 

Сума: $ 3000

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Відкритий 
інститут громадського здоров’я”  
(м. Київ, вул. Тимошенка, 3, 16, тел. (044) 568 58 07)

Керівник проекту: Полтавець Денис
Зміст проекту: Організація, матеріально-технічне 

забезпечення та проведення Міжнародної 
конференції з питань прозорості закупівель та 
постачання медичних препаратів (АРВ терапії) в  
7 країнах Східної Європи, колишнього Радянського 
Союзу (5-7 березня 2008 р., м.Київ, Україна). 

Сума: $ 17761

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Відкритий 
інститут громадського здоров’я” (м. Київ,  
вул. Тимошенка, 3, 16, тел. (044) 568 58 07)

Керівник проекту: Полтавець Денис 
Зміст проекту: Інформування широких кіл 

громадськості, урядовців, мас-медіа щодо питань 
прозорості закупівель та постачання медичних 
препаратів в країнах колишнього Радянського 
Союзу, а саме представлення звітів за проектом 
“Моніторинг Фармацевтичних постачань і закупівель 
в країнах Східної Європи, Центральної Азії і Кавказу” 
на Міжнародній конференції з питань прозорості 
закупівель та постачання медичних препаратів в 
країнах колишнього Радянського Союзу (5-7 березня 
2008 р.). Поширена інформація стане основою для 
регіональної та національної адвокаційної стратегії 
щодо забезпечення держави АРВ терапією. 

Сума: $ 19738

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Міська молодіжна громадська організація 
“Молодіжна Альтернатива “М’АРТ”  
(14000, м. Чернігів, а/с 79, тел. (04622) 74 110)

Керівник проекту: Самардак Надія 
Зміст проекту: Поведення аналітичного дослідження 

стосовно розповсюдження епідемії гепатиту С в 
Україні: збір наявних статистичних даних, опитування 
фахівців, аналіз та оцінка наявних протоколів 
діагностики та лікування гепатиту С. Проведення 
громадських обговорень ситуації, що склалася 
в Україні з залученням широкого кола експертів, 
медичних працівників, пацієнтів та їх сімей, 
журналістів та всіх зацікавлених осіб для визначення 
подальших кроків щодо попередження подальшого 
розповсюдженя цієї хвороби. Створення передумов 
для формалізації активістських зусиль для розробки 
та прийняття державної програми в сфері вірусних 
хронічних гепатитів в Україні шляхом консолідації 
зусиль громадських пацієнтських організацій, 
державних органів, Міністерства охорони здоров’я, 
лікарів та розробка плану спільних дій щодо 
адвокації хворих на вірусні хронічні гепатити в 
Україні. 

Сума: $ 9657

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Організаційно-технічне забезпечення 

та проведення міжнародної конференції з питань 
прозорості закупівель та постачання медичних 
препаратів у країнах колишнього Радянського 
Союзу, 5-7 березня 2008, м. Київ, Україна. Мета 
конференції – окреслити найважливіші питання 
закупівель лікарських засобів та виробів медичного 
призначення за бюджетні кошти, доступність такої 
інформації для громадськості та її прозорість; 
визначення можливих шляхів покрашення ситуації 
проведення тендерних закупівель. 

Сума: $ 9780

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Вивчення та аналіз доступності 

лікарських препаратів та кращих практик адвокації 
потреб пацієнтів хворих на гепатит С в країнах 
Центрально-Східної Європи. Підготовка кращих 
прикладів активної громадськой позиції та співпраці 
громадських та лікарських організацій, спрамованих 
на покращення доступу до діагностики та лікування 
гепатиту С. 

Сума: $ 1015
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Співпраця з Глобальним фондом для боротьби  
з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією

Кількість проектів: 3 

Кількість організацій: 3

Сума: $ 96045

Частка у загальній сумі проектів: 1.91%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 96045

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “За професійну 
журналістику” (01054, м. Київ, а/с 154,  
тел. (050) 944 03 25, (044) 425-31-55)

Керівник проекту: Чепак Дарія 
Зміст проекту: Виготовлення документального 

фільму про розвиток громадянського суспільства 
та його роль в боротьбі проти ВІЛ/СНІДу в Україні. 
Висвітлення процесу розвитку та ролі недержавних 
організацій в боротьбі з ВІЛ/СНІДом на прикладі 
демонстрації діяльності українських НУО, які 
розробляли і подавали заявки на участь у конкурсах 
Глобального Фонду, а в подальшому впроваджували 
ініціативи, спрямовані на боротьбу з епідемією ВІЛ/
СНІДу. 

Сума: $ 75000

Організація: Фундація “Громадський рух “Українці проти 
туберкульозу” (03110, м. Київ, а/с 101,  
тел. (044) 270 44 52)

Керівник проекту: Руденко Віталій 
Зміст проекту: Громадський контроль та реагування 

на дії органів державної влади стосовно виконання 
Державної цільової програми щодо запобігання 

поширенню туберкульозу на 2007-2010 роки. 
Діяльність спрямована на моніторинг реалізації 
заходів, спрямованих на утримання епідемічної 
ситуації з туберкульозу під контролем та на 
моніторинг забезпечення протитуберкульозними 
препаратами відповідних медичих установ. 

Сума: $ 2500

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу”  
(03150, м. Київ, б-р Предславинська, 38, кв. 143,  
тел. 528-37-14)

Керівник проекту: Маковецька Марія 
Зміст проекту: Написання консолідованої Заявки від 

України для подання в Глобальний Фонд по боротьбі 
зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 8-ий раунд 
фінансування по компоненту туберкульоз – від імені 
Національної Ради з питань протидії туберкульозу, 
ВІЛ-інфекції та СНІДу в Україні. 

Сума: $ 18545

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Діяльність, ініційована  
та реалізована програмою

Кількість проектів: 3 

Кількість організацій: 1

Сума: $ 7982

Частка у загальній сумі проектів: 0.16%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Візит міжнародних експертів до 

м.Ужгород в рамках діяльності компоненту “Ромські 
ініціативи у галузі охорони громадського здоров’я” 
для вивчення досвіду роботи ромських громадських 
організацій у сфері охорони здоров’я. 

Сума: $ 1000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

участі представників ромських громадських 
організацій З.Кондур та Л.Сухомлин в семінарі з 
питань зменшення шкоди в громадах національних 
меншин. Проведення зустрічей та обміну досвідом 
щодо впровадження програм зменшення шкоди в 
ромських громадах Болгарії. 

Сума: $ 1572

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

робочого візиту керівника програми “Громадське 
здоров’я” до головного офісу Інституту Відкритого 
Сіспільства в Нью Йорку з метою ознайомлення 
з роботою Інституту та новими напрямками 
роботи, а також для проведення переговорів щодо 
подальшого впровадження програмної стратегії. 

Сума: $ 5410

 

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”



Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Візит міжнародних експертів до 

м.Ужгород в рамках діяльності компоненту “Ромські 
ініціативи у галузі охорони громадського здоров’я” 
для вивчення досвіду роботи ромських громадських 
організацій у сфері охорони здоров’я. 

Сума: $ 1000

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

участі представників ромських громадських 
організацій З.Кондур та Л.Сухомлин в семінарі з 
питань зменшення шкоди в громадах національних 
меншин. Проведення зустрічей та обміну досвідом 
щодо впровадження програм зменшення шкоди в 
ромських громадах Болгарії. 

Сума: $ 1572

Організація: Міжнародний фонд “Відродження”  
(04053, м. Київ, вул.Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

робочого візиту керівника програми “Громадське 
здоров’я” до головного офісу Інституту Відкритого 
Сіспільства в Нью Йорку з метою ознайомлення 
з роботою Інституту та новими напрямками 
роботи, а також для проведення переговорів щодо 
подальшого впровадження програмної стратегії. 

Сума: $ 5410

 

Річний звіт 2008

 
 

СТРУКТУРА ВИТРАТ  
МФВ 2008 року
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Структура витрат  
МФВ 2008 року
Структура витрат за напрямами діяльності

Напрям діяльності Кількість проектів Сума

Програма “Посилення впливу громадянського 
суспільства”

78 $ 1270357

Європейська програма 48 $ 597718
Програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” 94 $ 660692
Програма “Верховенство права” 44 $ 1065467
Програма “Засоби масової інформації” 24 $ 366896
Програма “Соціальний капітал і академічні 
публікації”

46 $ 327051

Освітня програма 12 $ 363291
Програма “Рома України” 25 $ 136656
Програма “Громадське здоров’я” 72 $ 907777

Разом 443 $ 5695905

Розподіл підтриманих проектів за регіонами України

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 13 $ 200188
Вінницька обл. 7 $ 82300
Волинська обл. 3 $ 28184
Дніпропетровська обл. 8 $ 43417
Донецька обл. 18 $ 143494
Закарпатська обл. 14 $ 85754
Івано-Франківська обл. 8 $ 56208
м. Київ 169 $ 2401386
Київська обл. 13 $ 187663
Кіровоградська обл. 3 $ 25500
Луганська обл. 13 $ 146583
Львівська обл. 26 $ 308333
Миколаївська обл. 8 $ 101902
Одеська обл. 8 $ 92273
Полтавська обл. 7 $ 83756
Рівненська обл. 2 $ 10930
м. Севастополь 2 $ 40605
Сумська обл. 11 $ 96912
Тернопільська обл. 5 $ 46026
Харківська обл. 17 $ 375473
Херсонська обл. 8 $ 109795
Хмельницька обл. 5 $ 157276
Черкаська обл. 2 $ 16823
Чернівецька обл. 10 $ 92798
Чернігівська обл. 10 $ 123157
Операційні проекти 53 $ 679774

Всього 443 $ 5695905
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РОЗПОДІЛ НАДАНИХ ГРАНТІВ 

Програма “Громадське здоров’я”

$ 907777 (16%)

Програма  
“Рома України” 

$ 136656 (2%)

Програма “Засоби  
масової інформації”  

$ 366896 (6%)

Освітня програма

$ 363291 (6%)

Програма “Соціальний 
капітал і академічні 
публікації”

$ 327051 (6%)

Програма “Посилення впливу 
громадянського суспільства” 

$ 1270357 (23%)

Програма “Верховенство права” 

$ 1065467 (19%)

Європейська програма

$ 597718 (10%)

Програма “Схід-Схід:  
партнерство без кордонів”

$ 660692 (12%)
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РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПІДТРИМАНИХ МФВ ПРОЕКТІВ 2008 року – 443, 2007 року – 592, 2006 року – 592
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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.
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РОЗПОДІЛ НАДАНИХ ГРАНТІВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
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ЗАГАЛЬНА СУМА НАДАНИХ МФВ ГРАНТІВ 2008 року – $ 5,695,905, 2007 року – $ 6,647,946, 2006 року – $ 6,231,359
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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.





Річний звіт 2008

 
 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДТРИМАНІ  
МФВ У 2008 році
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Організації, підтримані  
МФВ у 2008 році

 
Організація

Підтримано 
проектів

Загальна 
сума, $

1. Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ) (76000, м. Івано-
Франківськ, вул. Дністровська, 26, тел. (0342) 55-20-22)

1 $ 13778

2. Білоцерківська міська громадська організація “Правова єдність” (09100, Київська 
обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13, тел. (04463) 40 440,  
(04463) 5 04 50)

1 $ 19825

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

2 $ 13201

4. Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД “Світло надії” 
(36000, м. Полтава, вул. Артема, 28-А, тел. (0532) 50-85-99)

2 $ 34081

5. Благодійна громадська організація “Центр освітніх ініціатив” (79019, м. Львів,  
а/с 2832, тел. (032) 297 18 57)

1 $ 19899

6. Благодійна організація “Асоціація паліативної допомоги” (м. Київ, вул. Щусєва, 24, 
к. 11, тел. (044) 235 65 87)

3 $ 46460

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

1 $ 12585

8. Благодійна організація “Вчителі за демократію та партнерство” (02166, м. Київ, 
вул. Жукова, 45, к. 409, тел. (044) 228-86-77)

1 $ 5000

9. Благодійна організація “Дніпровська асоціація розвитку регіонів” (49044,  
м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 29, офіс 107, тел. 056 377 35 96)

2 $ 2452

10. Благодійна організація “Київський обласний благодійний фонд “Надія та довіра” 
(04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 20-22, тел. (044) 484-30-79)

1 $ 10000

11. Благодійна організація “Клуб “Твій вибір” (84646, Донецька обл., м. Горлівка,  
а/с 1913 (пр. Перемоги, 72), тел. (0624) 52-19-15)

1 $ 10000

12. Благодійна організація “Пілотний проект “Правова допомога” (61010, м. Харків, 
просп. Гагаріна, 4, кв. 87, тел. (067) 574 3126)

2 $ 191264

13. Благодійна організація “Український Форум Благодійників” (04070, м. Київ,  
вул. Ільїнська, 18, оф. 1, тел. (050) 536 77 92)

2 $ 4000

14. Благодійна Організація “Український Центр Порозуміння” (01023, м. Київ, 
Печерський узвіз, 8, кв.7, тел. (044) 537-10-07)

2 $ 21578

15. Благодійна організація “Фундація соціально-правового захисту населення 
“Чинність закону” (02147, м. Київ, а/с 55, тел. (044) 538 03 83)

1 $ 24900

16. Благодійна організація “Чернігівський жіночий правозахисний центр”  
(14014, м. Чернігів, вул. Толстого ,120, а/с 797, тел. (0462) 483 26)

1 $ 16448

17. Благодійна організація “Ялтинська Європейська стратегія” (01011, м. Київ,  
вул. Пушкінська, 45/2, кв. 27, тел. (044) 238-22-98)

1 $ 49900

18. Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-психологічної інформації “Усі 
разом” (79035, м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, оф. 401, тел. (0322) 270-45-94)

1 $ 20685

19. Благодійний фонд “Демократичні ініціативи” (01001, м. Київ, а/с В-271,  
тел. (044) 581 33 17, 510-05-42)

2 $ 16100
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20. Благодійний фонд “Дроп ін центр” (01001, м. Київ, а/с 52,  
тел. (044) 497 70 48, 272 33 59)

3 $ 60430

21. Благодійний фонд “Зіон” (04210, м. Київ, вул. Мате Залки, 3-А, кв. 237,  
тел. (044) 275 36 06)

4 $ 22837

22. Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива” (01021, м. Київ,  
вул. Шовковична, 12, кв. 206, тел. (044) 255-7541, 7483)

1 $ 23980

23. Благодійний фонд “Реабілітаційний центр наркозалежних “Віртус” (49027,  
м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, 3, оф. 44, тел. (0562) 470-0511, 785-89-93)

1 $ 9505

24. Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108,  
тел. (0322) 98-00-39)

1 $ 8000

25. Благодійний фонд “Центр досліджень історії та культури східноєвропейського 
єврейства” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 5, тел. (044) 463 57 89)

1 $ 5000

26. Великоберезнянське районне культурно-просвітнє товариство ромів “Романі Яг” 
(89000, Закарпатська обл., смт. В. Березний, вул. Партизанська, буд. 57,  
тел. (03135) 2-16-24)

1 $ 5000

27. Видавництво Спілки письменників України “Український письменник “  
(01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 52, тел. (044) 486-25-92)

2 $ 9340

28. Виноградівське районне ромське культурно-просвітнє товариство “Романо-Дром” 
(90312, Закарпатська обл., с. Зимне, Володимир-Волинський р-н, вул. Ватутіна, 
200, тел. (031) 435-11-27)

2 $ 11600

29. Вінницька обласна громадська організація “Подільський Центр Соціальних 
Технологій” (21018, м. Вінниця, а/с 4906, тел. (0432) 57 88 42)

1 $ 14988

30. Вінницький обласний благодійний фонд “Позитив” (21011, м. Вінниця,  
вул. Ватутіна,46 ,кв. 140, тел. (0432) 64 39 74)

1 $ 11984

31. Вознесенька міська громадська організація “Агентство економічного розвитку  
м. Вознесенська” (56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Леніна, 41,  
тел. (05134) 3-22-50)

1 $ 13000

32. Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська асоціація паліативної 
допомоги” (01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9а, медіа-центр “Розмай”,  
тел. (044) 234-84-02)

3 $ 49790

33. Всеукраїнська благодійна організація “Рада захисту прав та безпеки пацієнтів” 
(01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9-А, кв. 5, тел. (044) 234 84 02)

6 $ 63998

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

2 $ 22000

35. Всеукраїнська благодійна організація “Український фонд “Благополуччя дітей” 
(04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21 (корпус 2), кв. 4, тел. (044) 537 20 16)

1 $ 2292

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

1 $ 14000

37. Всеукраїнська громадська організація “Громадянська мережа “ОПОРА”  
(04071, м. Київ, Межигірська, 3/7, оф. 38, тел. (044) 425 31 55)

1 $ 7770

38. Всеукраїнська громадська організація “Жіночий консорціум України”  
(02217, м. Київ, а/с 102, тел. (044) 592 68 54)

1 $ 13842

39. Всеукраїнська громадська організація “Захист прав дітей” (03150, м. Київ,  
вул. Предславинська, 49, офіс 4, тел. (044) 331-98-98, 528-37-48)

1 $ 19455

40. Всеукраїнська громадська організація “Інститут бюджету та соціально-економічних 
досліджень” (01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14Г, 1 поверх, оф.54)

1 $ 17433
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41. Всеукраїнська громадська організація “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб 
із інтелектуальною недостатністю” (02099, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, 
кімната 1151 (поштова адреса), тел. (044) 411-03 32, 496-52-92)

1 $ 3848

42. Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України” (04212, м. Київ, 
а/с 56, тел. (044) 492 27 68)

1 $ 90000

43. Всеукраїнська громадська організація “Незалежна асоціація телерадіомовників” 
(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 103, оф. 30-31, тел. (044) 254-55-56)

3 $ 36253

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

1 $ 15882

45. Всеукраїнська громадська організація Судова Асоціація України “Фундація 
сприяння правосуддю” (02206, м. Київ, а/с 20, тел. (044) 577 21 42)

1 $ 18830

46. Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів (02121, м. Київ, вул. 
Вербицького, 11, к. 191, тел. (044) 223-13-29)

1 $ 19000

47. Всеукраїнська спілка громадських організацій “Конгрес ромен України” 
(01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел. (044) 228-8711)

2 $ 12000

48. Всеукраїнський благодійний фонд “Правова ініціатива” (02232, м. Київ, вул. 
Закревського, 87-в, оф. 13, тел. (044) 530-16-09, 269-6000)

3 $ 41220

49. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком” (01034, м. Київ, вул. Пушкінська 9а, оф. 4, 
тел. (044) 235 11 36, (044) 531 12 76)

5 $ 84330

50. Громадська огранізація “Кримська Республіканська Асоціація “Екологія і Мір” 
(95006, м. Сімферополь, п/с 333, тел. (0652) 69-31-43)

1 $ 11500

51. 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 $ 14940

52. Громадська організація “Асоціація керівників шкіл м. Києва” (04215, м. Київ,  
пр-т Радянської Ураїни, 32-Є, тел. (044) 434 84 64)

1 $ 9600

53. Громадська організація “Асоціація медіа-юристів” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
27-а, тел. (044) 235 33 31)

1 $ 14000

54. Громадська організація “Асоціація мережевих телерадіомовників “Мережа”  
(01015, м. Київ, а/с 34, тел. (044) 244-3308)

1 $ 13000

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

2 $ 15509

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

1 $ 5000

57. Громадська організація “Бахчисарайський центр регіонального розвитку “Топ-Кая” 
(98400, АР Крим, м. Бахчисарай, п/с 24, тел. (050) 664-06-16)

1 $ 13730

58. Громадська організація “Віват Сократ” (61202, м. Харків, пр. Л.Свободи 35/292, 
тел. (057) 336-41-92)

1 $ 2486

59. Громадська організація “Вінницький регіональний центр інформації “Креатив” 
(21036, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 50/156, тел. (0432) 524 58 06, 518-8606)

2 $ 28020

60. Громадська організація “Всеукраїнська спілка громадських організацій “Асоціація 
Агенцій Регіонального Розвитку України” (01001, м. Київ, вул.Хрещатик, 4, оф.17, 
тел. (044) 494 18 96)

1 $ 8576

61. 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 $ 16500

62. Громадська організація “Громадський комітет захисту конституційних прав та 
свобод громадян” (91055, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 4/40, тел. (0642) 55-34-25)

1 $ 15000
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63. Громадська організація “Група стратегічних та безпекових студій” (03150, м. Київ, 
вул. Антоновича, 156/17, тел. (044) 491 38 30)

5 $ 42055

64. Громадська організація “Департамент культурних спільнот” (08810, Київська обл., 
с. Ромашки, Миронівський р-н, вул. Калініна, 2)

1 $ 10000

65. Громадська організація “ЕКО-Довкілля” (81700, Львівська обл., м. Жидачів,  
вул. Д. Галицького, 34, тел. (03239) 310 88)

1 $ 8000

66. Громадська організація “Ера Милосердя” (65069, м. Одеса, вул. Героїв 
Сталінграду, 68, кв. 6-7, тел. (048) 712 00 85)

1 $ 16000

67. Громадська організація “За професійну журналістику” (01054, м. Київ, а/с 154,  
тел. (050) 944 03 25, (044) 425-31-55)

2 $ 110000

68. Громадська організація “Інститут громадянського суспільства” (01103, м. Київ, 
бульвар Дружби народів, 22, к. 21, тел. (044) 529-73-94, 529-07-32)

1 $ 90000

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

4 $ 29815

70. Громадська організація “Інститут масової інформації” (01133, м. Київ,  
б-р Лесі Українки, 36-Б, кв.68, тел. (044) 461 90 23)

1 $ 14050

71. Громадська організація “Інститут правових досліджень і стратегій”  
(61145, м. Харків, а/с 3274, тел. (057) 75-75-166)

2 $ 42455

72. Громадська організація “Інститут суспільних досліджень”. (49034,  
м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 159, тел. (056) 721-03-01)

1 $ 12000

73. Громадська організація “Інтернет ініціативи” (08341, Київська обл., с. Петрівське, 
Бориспільський р-н, вул. Молодіжна, 1, тел. (050) 640-41-68)

2 $ 8199

74. Громадська організація “Інформаційний прес-центр” (95005, м. Сімферополь,  
вул. Севастопольська, 8, офіс 106, тел. (0652) 25 15 48)

1 $ 20000

75. Громадська організація “Інформаційно-аналітичний центр “Громадський простір” 
(02140, м. Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140, тел. (044) 573-14-69)

2 $ 29720

76. Громадська організація “Інформаційно-дослідницький центр “Глобал”  
(65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, ОНУ ім. І.Мечникова, Центр міжнародних 
досліджень, тел. (0482) 68 72 84)

2 $ 16600

77. Громадська організація “Київський правозахисний альянс”  
(02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220, к. 74, тел. (044) 576 03 13)

1 $ 4483

78. Громадська організація “Клуб “Еней” (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 13/21-В,  
тел. (044) 279 72 35)

1 $ 5000

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

5 $ 162156

80. Громадська організація “Луганська обласна група медіації” (91055, м. Луганськ, 
вул. Луначарського, 122, а/509, тел. (0642) 717378, (0642) 42 03 78)

1 $ 14810

81. Громадська організація “Луганська обласна фундація “Регіон і Громада”  
(91005, м. Луганськ, вул. Годуванцева, 1, оф. 30, тел. (0642) 49 86 94)

1 $ 15000

82. Громадська організація “Львівське юридичне товариство”  
(79058, м. Львів, вул. Газова, 26, оф. 318, тел. (0322) 294-92-63)

1 $ 18124

83. Громадська організація “Народна допомога – Київ” 
(03061, м. Київ, вул. Суздальська, 4/6, тел. (044) 455-00-05)

1 $ 12000

84. Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання “Дух і Літера”  
(04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2, к. 4, кім. 210, тел. (044) 425-60-20)

2 $ 10705
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85. Громадська організація “Незалежний центр політичних досліджень” (01030,  
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50, оф. 18, тел. (044) 234-38-61, 230-9178, 599-4251)

2 $ 30055

86. Громадська організація “Незалежний центр політичних дослідників і журналістів” 
(95000, м. Сімферополь, а/с 142, головпоштамт, тел. (0652) 5441 23)

1 $ 2570

87. Громадська організація “Об’єднання нечуючих педагогів” (02173, м. Київ,  
вул. Березняківська, 16-А, к. 239, тел. (044) 287 2180)

1 $ 5086

88. Громадська організація “Освітній ресурсний центр”  
(79019, м. Львів, а/с 2832, тел. (03229) 71 857)

1 $ 14000

89. Громадська організація “Полтавське агентство розвитку територій”  
(36004, м. Полтава, вул. Головка, 18, кв. 52, тел. (0532) 52-20-59)

1 $ 15000

90. Громадська організація “Спілка власників житла Києва” (04108, м. Київ, проспект 
Правди, 19/3, тел. (044) 279-62-93)

1 $ 15000

91. Громадська організація “Східноєвропейський інститут проблем медіа”  
(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 103, кв. 30, тел. (044) 280 70 07)

1 $ 14000

92. Громадська організація “Телекритика” (01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 34-Б, 
тел. (044) 235 70 91)

1 $ 17600

93. Громадська організація “Територія успіху” (25011, м. Кіровоград,  
вул. Чайковського, 42, тел. (0522) 27-09-63)

1 $ 10000

94. Громадська організація “Товариство ромської культури “Амаро Девес” (39605, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Московська, 21, кв. 21, тел. (05366) 5-16-29)

1 $ 6960

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

2 $ 60075

96. Громадська організація “Фонд “Демократичний семінар” (79000, м. Львів,  
вул. Університетська, 1, кімн. 318, тел. (032) 279-45-85, 274-13-26)

1 $ 4000

97. Громадська організація “Фонд розвитку громади міста Кременчука”. (39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Квартальна, 5, тел. (0536) 79-91-64)

1 $ 10000

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

1 $ 6680

99. Громадська організація “Фундація “Відкрите суспільство” (04071, м. Київ,  
вул. Костянтинівська, 37, кв.22, тел. (044) 419 70 10)

2 $ 36060

100. Громадська організація “Фундація “Суспільність” (04050, м. Київ, вул. Пугачова, 
6/29, оф. 45, тел. (044) 483-0372, 483-3357)

4 $ 45486

101. Громадська організація “Хмельницьке регіональне відділення Асоціації міст 
України” (29000, м. Хмельницьк, вул. Гагаріна, 18,  
тел. (0382) 76-54-03, (0382) 72 01 95)

1 $ 29445

102. Громадська організація “Центр “Соціальні індикатори”  
(04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, тел. (044) 416-6053)

1 $ 19920

103. Громадська організація “Центр громадської адвокатури”  
(79008, м. Львів, вул. Ставропійська, 11, оф. 3, тел. (035) 75-22-98)

1 $ 18450

104. Громадська організація “Центр громадської експертизи”  
(02140, м. Київ, пр. Бажана, 10, кв. 264, тел. (093) 246-02-46)

2 $ 43000

105. Громадська організація “Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу” 
(83055, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 137, кв.28, тел. (062) 348-07-77)

1 $ 12774

106. Громадська організація “Центр економічного розвитку”  
(04116, м. Київ, вул. Старокиївська , 10, 3-й пов., офіс 211, тел. (044) 236-50-78)

1 $ 8000
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107. Громадська організація “Центр європейських та трансатлантичних студій”  
(03124, м. Київ, б-р І. Лепсе, 8, тел. (044) 454 11 56)

1 $ 14955

108. Громадська організація “Центр ініціатив у електронному урядуванні”  
(03146, м. Київ, а/с 92, тел. (044) 454-99-26, 241-68-08)

1 $ 74800

109. Громадська організація “Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України” 
(01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел. (044) 238 68 43)

1 $ 49340

110. Громадська організація “Центр підтримки та розвитку реформ”  
(77503, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Грушевського, 11 (2-поверх),  
тел. (03477) 2-52-30)

1 $ 7000

111. Громадська організація “Центр психосоціальної реабілітації хімічно залежної 
молоді “Крок за кроком” (04215, м. Київ, пр-т Г. Гонгадзе, 20 (літер В),  
тел. (044) 433-32-59)

1 $ 15000

112. Громадська організація “Центр сприяння реалізації інформаційних прав”  
(04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, кв. 1, тел. (044) 418-29-31)

1 $ 14878

113. Громадська організація “Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних 
мистецтв”. (61013, м. Харків, а/с 10984, тел. (057) 714 01 03)

3 $ 43566

114. Громадська організація “Чернігівський громадський комітет захисту прав людини” 
(14000, м. Чернігів, вул. Горького, 57/1, тел. (046) 262 53 81)

1 $ 11630

115. Громадська організація “Школа політичної аналітики” (04070, м. Київ,  
вул. Волоська, 8/5, корп. 4, к. 424, тел. (044) 255 65 15, (066) 734-69-52)

1 $ 30000

116. Громадська організація Товариство циган Закарпаття “Рома”  
(88007, м. Ужгород, вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

3 $ 28544

117. Громадське об’єднання “За майбутнє Херсона”  
(73000, м. Херсон, вул. 14-а Східна, 5, тел. (0552) 26 31 46)

1 $ 10000

118. Громадське об’єднання Комітет сприяння захисту прав дитини  
(01103, м. Київ, а/с 9, тел. (044) 285 26 96)

1 $ 12000

119. Громадський Інформаційно-Методичний центр “Всесвіт”  
(61003, м. Харків, пров. Слюсарний, 10, кв. 2, тел. (057) 731 10 76)

3 $ 39636

120. Громадський комітет сприяння реалізації Конституційного права людини на 
правову допомогу (09100, Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 194,  
оф. 102, тел. (04463) 4 47 33, (044) 223 3151)

1 $ 98479

121. Громадський центр “Ділові ініціативи” (76000, м. Івано-Франківськ, вул. 
Дністровська, 26,, тел. (0342) 77 65 55)

1 $ 5800

122. Дніпропетровська обласна громадська організація “Товариство інтелектуальної 
власності” (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48,  
тел. (056) 785 18 29)

1 $ 4100

123. Донецька міська громадська організація “Альянс” (83015, м. Донецьк,  
вул. Набережна, 149, к. 37, тел. (062) 338-40-83)

2 $ 19978

124. Донецька міська організація “Донецький Меморіал”  
(83092, м. Донецьк, а/с 4836, тел. (062) 304-14-71)

1 $ 12300

125. Донецька обласна громадська організація “Інститут соціальних досліджень і 
політичного аналізу” (83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 12, кв.11,  
тел. (062) 305 02 59)

2 $ 14180

126. Донецька обласна громадська організація “Рідна Країна”  
(84330, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маріупольська, 7, тел. (06264) 41 91 99)

1 $ 7000



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  192

 
Організація

Підтримано 
проектів

Загальна 
сума, $

127. Донецька обласна ліга ділових і професійних жінок  
(83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45, тел. (062) 334-2043, 335-19-02)

1 $ 1196

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

5 $ 42912

129. Дочірнє підприємство “Нора-друк”  
(03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30, тел. (044) 495 50 69)

1 $ 4084

130. Дочірнє підприємство “Самміт – книга”  
(04060, м. Київ, вул. М. Берлінського, 9, 1 поверх, тел. (044) 501 93 94)

5 $ 71840

131. Жіноча благодійна організація “Наші візії”  
(81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шевченка, 1, тел. (067) 283 6873)

1 $ 15470

132. Жіночий інформаційно-координаційний центр  
(49044, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 21, тел. (056) 370 25 35)

2 $ 2360

133. Закарпатське обласне товариство ромів “Романі Чгіб”  
(“Ромська мова”) (88000, м. Ужгород, вул. Дарвіна, 19, тел. (0312) 61-54-42)

1 $ 5000

134. Закарпатське обласне товариство циган “Амаро Дром”  
(88000, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 46, тел. (03122) 25 509)

1 $ 3000

135. Закарпатське циганське культурно-просвітнє товариство “Романі Яг” (88007,  
м. Ужгород, вул. Дунаєвського, 18, тел. (0312) 638 241, 61-39-56, 61-41-21)

2 $ 4320

136. Інститут програмних систем Національної академії наук України  
(03680, м. Київ, пр. Глушкова, 40, корпус, 5, тел. (044) 526 55 07)

1 $ 2500

137. Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України  
(255510, Київська обл., м. Боярка, вул. Молодіжна, 48, тел. (044)288-04-59)

3 $ 11072

138. Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва 
(25006, м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 24, тел. (0522) 22 65 79)

1 $ 5500

139. Конгрес національних громад України (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5  
(поштова адреса), тел. (044) 248 36 70)

2 $ 20000

140. Кримська республіканська установа “Кримськотатарська бібліотека  
ім. І. Гаспринського” (95011, м. Сімферополь, вул. Самокіша, 8, тел. (0652) 24 95 60)

1 $ 3325

141. Кримський республіканський благодійний фонд “Світ Криму”  
(95017, м. Сімферополь, вул. Київська, 38/34, тел. (0652) 57 17 66)

1 $ 10600

142. Культурне товариство циган Закарпаття “Ром Сом” (88018, м. Ужгород, вул. 
Мукачівська, 25, тел. (0312) 61-67-59)

1 $ 5000

143. Лікарська асоціація Миколаївського регіону  
(54030, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 1-а, тел. (0512) 369 107)

1 $ 11653

144. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького  
(91053, м. Луганськ, вул. Радянська, 78, тел. (0642) 53 73 21)

1 $ 7900

145. Луганське відділення громадської організації “Українська асоціація сприяння 
охороні здоров’я населення” (91000, м. Луганськ, вул. Оборонна, 20а, кв. 165,  
тел. (0642) 54-32-69)

1 $ 12000

146. Луганське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26, 
тел. (0645) 70 29 31)

1 $ 9000

147. Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє” (91000, м. Луганськ,  
вул. Пушкіна, 3, офіс 406, тел. (0642) 52-54-32)

1 $ 10000

148. Луганський обласний центр політичних та соціологічних досліджень “Політсоціум” 
(91055, м. Луганськ, вул. Октябрська, 46, тел. (0642) 52-81-31)

1 $ 9564
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149. Львівська громадська організація “Центр досліджень місцевого самоврядування” 
(79000, м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), тел. (032) 297 19 32)

4 $ 44750

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

1 $ 1095

151. Львівська міська громадська організація “Центр гуманітарних досліджень”  
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 208, тел. (032) 239-41-18)

1 $ 9658

152. 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 $ 8800

153. Львівський обласний благодійний фонд “Медицина і право”  
(79000, м. Львів, вул. Бойківська, 10, кв. 3, тел. (0322) 382 570)

3 $ 36384

154. Медичний інформаційно-аналітичний центр “Вектор”  
(04060, м. Київ, вул. Щусєва, 24, кв. 11, тел. (044) 235 65 87)

1 $ 9980

155. Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих “Час Життя”  
(54055, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 138, тел. (0512) 48 96 38)

1 $ 19060

156. Миколаївська обласна організація Всеукраїнської громадської організації 
“Асоціація сприяння самоорганізації населення” (54001, м. Миколаїв, а/с 54,  
тел. (0512) 47 34 79, (0512) 55 83 29)

1 $ 11500

157. Миколаївська обласна організація Національної спілки журналістів України  
(54027, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, к. 216, тел. (0512) 35 43 56)

1 $ 9114

158. Миколаївський міський фонд ЛАСКА “Сприяння Економічним і Соціальним 
Реформам” (54038, м. Миколаїв, вул. Біла, 82, кв. 2, тел. (0512) 40-12-31, 55-03-60)

1 $ 14000

159. Миколаївський обласний благодійний фонд боротьби з туберкульозом “Віта-Лайт” 
(54001, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 49, оф. 60, тел. (0512) 37 31 20,  
(0512) 76 83 00)

1 $ 5575

160. Міжнародна благодійна громадська організація “Східноєвропейське та 
Центральноазіатське об’єднання людей, які живуть з ВІЛ”  
(04071, м. Київ, вул. Межигірська, 87а, тел. (044) 467-75-65)

1 $ 13429

161. Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина” (79000, м. Львів, а/с 
316, тел. (032) 2751534)

1 $ 940

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

1 $ 65000

163. Міжнародна громадська організація “Інститут демократії імені Пилипа Орлика” 
(01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 30/10, оф. 1-б,  
тел. (044) 537 62 30, (050) 358 26 81)

2 $ 12828

164. Міжнародна громадська організація “Інтерньюз–Україна”  
(04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 (а/с 57), тел. (044) 458-4440)

1 $ 5140

165. Міжнародна громадська організація “Міжнародний інститут гуманітарних 
технологій” (02002, м. Київ, вул. Луначарського, 12/6, тел. (044) 227 82 01)

1 $ 585

166. Міжнародна громадська організація “Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу” 
(03150, м. Київ, б-р Предславинська, 38, кв. 143, тел. 528-37-14)

1 $ 18545

167. Міжнародна громадська організація “Міжнародний рух “Міжнародна Амністія в 
Україні” (01015, м. Київ, а/с 60, тел. (044) 469 70 27, 484-16-34)

1 $ 15575

168. Міжнародна громадська організація “Міжнародний центр перспективних 
досліджень” (04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13а, тел. (044) 484-4400, 484-4401)

1 $ 9791

169. Міжнародна журналістська асоціація “Здоров’я без кордонів”  
(03110, м. Київ, а/с 101, тел. (044) 270-44-52)

1 $ 5480
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170. Міжнародний благодійний фонд “Академія української преси”  
(01133, м. Київ, вул. Вавілових, 16/12, кв. 112, тел. (044) 286-13-36)

2 $ 22120

171. Міжнародний благодійний фонд “Вертикаль” (03115, м. Київ, вул. Генерала 
Вітрука, 7А, кв.16, тел. (044) 227-35-30)

1 $ 7200

172. Міжнародний благодійний фонд “Відкритий інститут громадського здоров’я”  
(м. Київ, вул. Тимошенка, 3, 16, тел. (044) 568 58 07)

3 $ 40499

173. Міжнародний благодійний фонд “Український жіночий фонд”  
(04050, м. Київ, вул. Артема 79, оф.38, тел. (044) 568 5389)

1 $ 11151

174. Міжнародний Благодійний Фонд імені Олександра Олександровича Богомольця 
(01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 13, тел. (044) 234-40-62, 234-93-72, 234-45-25)

1 $ 14635

175. Міжобласна Волонтерська Організація “СВІТ-Україна”  
(Донецька обл., м. Артемівськ, а/с 28, тел. (062) 744-67-39)

1 $ 906

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

1 $ 14000

177. Міська молодіжна громадська організація “Молодіжна Альтернатива “М’АРТ” 
(14000, м. Чернігів, а/с 79, тел. (04622) 74 110)

2 $ 19667

178. Молодіжна громадська організація “Академія Української молоді”.  
(79021, м. Львів, вул. С. Петлюри, 49/97, тел. (0322) 76-95-45)

1 $ 8000

179. Молодіжна громадська організація “Асоціація захисту прав молоді Волині”  
(43025, м. Луцьк, а/с 221, тел. (03322) 483 12)

2 $ 18204

180. Молодіжна громадська організація “Всесвіт” (97400, АР Крим, м. Євпаторія,  
вул. Інтернаціональна, 133, кв. 31, тел. (06569) 42-6-42)

1 $ 14000

181. Молодіжна громадська організація “Громадське об’єднання “Клуб Молодих 
Дипломатів України” (03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 11, кв. 66,  
тел. (097) 944-81-33)

1 $ 6194

182. Молодіжна громадська організація “Комітет підтримки студентського 
самоврядування” (79019, м. Львів, вул. Ставропіївська, 11, оф. 3,  
тел. (032) 275-22-98)

1 $ 17000

183. Молодіжна громадська організація “Молодіжний гуманітарний центр” 
(04070, м. Київ, тел. (044) 425-68-65, (044) 417 35 20)

3 $ 17020

184. Молодіжна громадська організація “Центр правових та політичних досліджень 
“СІМ” (79000, м. Львів, а/с 106-66, Головна пошта, тел. (032) 297 19 32)

2 $ 30950

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

3 $ 14540

186. Навчально-інформаційний комп’ютерний центр Українського товариства сліпих 
(01133, м. Київ, вул. Печерський узвіз, 5, тел. (044) 235-6297)

1 $ 5000

187. Надвірнянська філія “Студентського братства”  
(78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Л. Українки, 7)

1 $ 150

188. Обласна громадська організація “Центр Стратегічних Ініціатив”  
(29013, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, оф. 601, тел. (0382) 65-31-73)

1 $ 4823

189. Обласне об’єднання громадян “Усвідомлений вибір народу”  
(40030, м. Суми, Червона площа, 13)

1 $ 10000

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

1 $ 18000

191. Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (65021, м. Одеса, а/с 209, тел. (0482) 26 01 29)

1 $ 15000
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192. Одеське обласне товариство ромської культури “Романі Збора”  
(65000, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 85/85, тел. (048) 746 98 96)

1 $ 5000

193. Перечинська районна громадська організація Закарпатського циганського 
культурно-просвітнього товариства “Романі Яг” (89200, Закарпатська обл.,  
смт. Перечин, вул. Цегельна, 20, тел. (034) 527 27 14

1 $ 7000

194. Переяслав-Хмельницька міська молодіжна громадська огранізація “Незалежна 
асоціація молоді” (08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,  
вул. Сухомлинського, 32, кім.108, тел. (097) 923-16-58)

1 $ 11000

195. Подільський центр прав людини  
(21050, м. Вінниця, а/с 8216, тел. (0432) 35-14-66)

1 $ 5908

196. Полтавська обласна організація Всеукраїнської громадської організації 
“Товариство українських офіцерів” (36004, м. Полтава, пр. Миру, 18, к. 196,  
тел. (0532) 52 45 84)

1 $ 10000

197. Полтавський обласний медіа-клуб  
(36013, м. Полтава, вул. Демократична, 34, тел. (0532) 610-479)

1 $ 7715

198. Приватне підприємство “Видавництво “Наука”  
(03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 13а, к. 68, тел. 497 81 69)

2 $ 9777

199. Районна громадська правозахисна жіноча організація “Вікторія”  
(92700, Луганська обл., м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 40/44, тел. (06461) 3-22-67)

1 $ 7000

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

2 $ 21083

201. Регіональне Агентство транскордонного співробітництва “Єврорегіон “Нижній 
Дунай” (68800, Одеська обл., м. Ізмаїл, пр-т. Суворова, 62, каб. 418,  
тел. (04841) 255 37)

1 $ 7673

202. Регіональний благодійний фонд “Рівне. Європейський вибір” (33027, м. Рівне, 
проспект Миру, 2/45, тел. (0362) 23 23 25)

1 $ 4100

203. Регіональний громадський благодійний фонд “Право і демократія” (79000, м. Львів, 
проїзд Крива Липа, 6, тел. (032) 297 19 32)

2 $ 19334

204. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в місті 
Ужгороді (88017, м. Ужгород, вул. Університетська, 21, тел. (0312) 64 4451)

1 $ 11290

205. Сватівське районове козацьке товариство Українського козацтва “Сватівський 
слобідський полк” (92600, Луганська обл., м.. Сватове, вул. О. Невського, 4,  
тел. (06471) 3-30-09)

1 $ 14300

206. Сімферопольська міська громадська організація “Інформаційно-дослідницький 
центр “Інтеграція та розвиток” (95006, м. Сімферополь, вул. Хацка, 13, к.1,  
тел. (0652) 505 812)

4 $ 56858

207. Сімферопольська міська громадська організація “Регіональне ресурсне агентство 
“Крим-Перспектива” (95006, м. Сімферополь, вул. Хацка, 13, кв.1,  
тел. (0652) 505 812)

1 $ 9000

208. СПД Жупанський Олексій Олегович (08293, Київська обл., м. Буча, Ірпінський р-н, 
вул. Тарасівська, 7а, тел. (044) 223 94 99)

1 $ 6849

209. Спільне українсько-американське підприємство у формі ТОВ “Часопис “Критика” 
(01001, м. Київ, а/с 255, тел. (044) 270-5400)

2 $ 8225

210. Сумська громадська організація одиноких матерів та матерів-інвалідів “Вербена” 
(40034, м. Суми, пр. М. Лушпи, 10/338, тел. (0542) 32 47 37)

1 $ 8000
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211. 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 $ 27108

212. Сумська міська громадська організація “Центр досліджень регіональної політики” 
(40014, м. Суми, а/с 44, тел. (0542) 21-03-29)

1 $ 8955

213. Сумська міська громадська організація “Центр Європейських Ініціатив”  
(40030, м. Суми, вул. Героїв Сталінграда, 10, Обласна наукова бібліотека, Центр 
європейської інформації, тел. (0542) 65 04 88, 79-11-78)

1 $ 9998

214. Сумська міська молодіжна громадська організація “Фундація регіональних 
ініціатив” (40014, м. Суми, вул. Горького, 2/5, тел. (097) 153 07 71)

1 $ 5600

215. Сумська обласна молодіжна громадська організація “Клуб ресоціалізації хімічно 
узалежнених “Шанс” (40024, м. Суми, вул. Прокоф’єва, 25а/132, м. Суми, 40024, 
тел. (0542) 78 3538)

1 $ 14525

216. Сумське міське громадсько-молодіжне об’єднання “Міський кризовий центр” 
(40030, м. Суми, вул. Кірова, 4, кв. 77, тел. (0542) 62 18 34)

1 $ 1881

217. Сумське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (40020, м. Суми, вул. Курська, 111, оф. 2, 
тел. (067) 542-86-62)

1 $ 5000

218. Сумський обласний комітет молодіжних організацій (40030, м. Суми, а/с 44,  
тел. (0542) 21-03-29)

1 $ 5845

219. Творче об’єднання “Технології оптимального розвитку особистості”  
(25005, м. Кіровоград, а/с 48, тел. (0522) 27-27-54)

1 $ 10000

220. Тернопільська міська громадська організація “Тернопільський прес-клуб”  
(46001, м. Тернопіль, вул. О. Кульчицької, 3-5, тел. (0352) 53 19 37)

2 $ 20500

221. Тернопільське регіональне відділення Асоціації міст України (46001, м. Тернопіль, 
вул. Р. Барвінських, 7, 2-й пов., тел. (035) 225 35 50; (035) 252 66 27)

1 $ 10500

222. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.  
(46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, тел. (0352) 52-41-81)

1 $ 4602

223. ТОВ “Видавниче підприємство “Юніверс” (08293, Київська обл., м. Буча, Ірпінський 
р-н, вул. Тарасівська, 32, к.165, тел. (044) 223-9499, (050) 691-6806)

1 $ 9038

224. ТОВ “Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”  
(04655, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел. (044) 425-6092, 417-59-56)

2 $ 11314

225. ТОВ “Джерела М”  
(04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160-Щ, тел. (044) 467 50 24)

3 $ 25263

226. ТОВ “Чорноморська телерадіокомпанія”  
(95038, м. Сімферополь, вул. Радіо, 4, тел. (0652) 51-56-98)

1 $ 18000

227. Товариство “Український Народний Дім в Чернівцях”  
(58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 52 80 59)

3 $ 27744

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

1 $ 2152

229. Товариство з обмеженою відповідальністю “АКТА” (61085, м. Харків,  
пр. Жуковського, 3, кв. 133, тел. (057) 751-2125, (067) 447-4489)

1 $ 2896

230. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво “Книги – ХХІ”  
(58000, м. Чернівці, вул. Шептицького, 2, тел. (0372) 58 64 64)

1 $ 5256

231. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавничий дім “Факт”  
(04080, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 20 В, тел. (044) 287-29-48, 287-29-46)

2 $ 13750
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232. Товариство з обмеженою відповідальністю “Грані-Т” (02140, м. Київ,  
вул. Бориса Гмирі, 2, н.п. 10, тел. (044) 200-12-57, 200-12-58, 200-12-59)

3 $ 22340

233. Товариство з обмеженою відповідальністю “Мегабайт плюс”  
(33016, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 65/25, тел. (0362) 26-76-05)

1 $ 6830

234. Товариство охорони прав і гідності учнів “Фортеця”  
(46000, м. Тернопіль, а/с 10, тел. (0352) 52-81-19)

1 $ 10424

235. Товариство сприяння сім’ям з дітьми, страждаючими аутизмом “Від відчаю к надії” 
(84626, Донецька обл., м. Горлівка, 14, кв.13, вул.Чури, тел. (06242) 59 76 31)

1 $ 1165

236. Українська асоціація видавців Періодичної преси  
(04071, м. Київ, вул. Межигірська, 22, оф.20, тел. (044) 425 5787)

1 $ 14650

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

1 $ 2630

238. Фонд розвитку міста Миколаєва  
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

1 $ 18000

239. Фундація “Громадський рух “Українці проти туберкульозу”  
(03110, м. Київ, а/с 101, тел. (044) 270 44 52)

1 $ 2500

240. Харківська громадська організація незрячих юристів  
(61058, м. Харків, вул. Данілевського, буд. 16/8, тел. (057) 705 12 71)

1 $ 15000

241. Харківська міська громадська організація “Харківський інститут соціальних 
досліджень” (61070, м. Харків, вул. Людвіга Свободи, 34, кв. 245,  
тел. (096) 364 – 87 – 14)

1 $ 17560

242. Харківська правозахисна група  
(61002, м. Харків, а/с 10430, тел. (057) 700-67-71, (098) 236-52-07)

1 $ 5000

243. Харківський Громадський Фонд Місцевої Демократії  
(61003, м. Харків, пл. Рози Люксембург, 10, поверх 7, тел. (057) 731-60-44)

2 $ 15610

244. Херсонська міська Асоціація журналістів “Південь”  
(73000, м. Херсон, вул. Леніна, 18, тел. (0552) 26 50 39)

1 $ 19980

245. Херсонська міська громадська організація “Безпосереднє народовладдя”  
(73001, м. Херсон, вул. Пушкінська, 124, тел. (0552) 222-571)

1 $ 13000

246. Херсонська обласна молодіжна громадська організація “Молодіжний центр 
регіонального розвитку” (73013, м. Херсон, а/с 10, тел. (0552) 44 28 40)

1 $ 19185

247. Херсонське міське товариство циган  
(73003, м. Херсон, вул. Горького, 28, тел. (0552) 49-32-70, (050) 588 05 55)

1 $ 5000

248. Херсонський міський Центр молодіжних ініціатив “ТОТЕМ”  
(73000, м. Херсон, вул. Молодіжна, 2а, тел. (0552) 26 60 72)

1 $ 12630

249. Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст”  
(73039, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 3/83, тел. (0552) 27 01 64)

1 $ 19100

250. Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я  
(73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 19-24, тел. (0552) 49-60-03)

1 $ 10900

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

1 $ 4100

252. Хмельницька обласна громадська організація “Подільський центр Гендерна рада” 
(31310, Хмельницька обл., смт. Чорний острів, Хмельницький р-н, вулю Чехова, 13, 
тел. (067) 30-32-022)

1 $ 6395

253. Хмельницьке обласне громадське об’єднання адвокатів “Агенція захисту”  
(29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 3, тел. (0382) 70 09 62, (050) 376 1271)

1 $ 112513
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Організація

Підтримано 
проектів

Загальна 
сума, $

254. Хмільницька районна громадська організація “Право”  
(22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. 1 Травня, 9, кв. 29, тел. (067) 425 84 95)

1 $ 5500

255. Центр близькосхідних досліджень  
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 210, тел. (044) 279-07-72)

3 $ 14041

256. Центр громадських молодіжних організацій Волині “Наша справа”  
(43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 11, тел. (0332) 72 45 67)

1 $ 9980

257. Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг “Меридіан”  
(79014, м. Львів, вул. Сахарова, 42, оф. 420, тел. (032) 242 21 90)

1 $ 12794

258. Центр підтримки громадських і культурних ініціатив “Тамариск”  
(49000, м. Дніпропетровськ, а/с 907, тел. (0562) 716-45-77, 716-45-76)

1 $ 13000

259. Центр сприяння вивченню геополітичних проблем та Євро-Атлантичного 
співробітництва Чорноморського регіону “Номос” (99007, АР Крим,  
м. Севастополь, вул. М. Музики, 24, № 2, тел. (0692) 45-04-51)

2 $ 40605

260. Черкаська міська громадська організація “Товариство фахівців з промислового 
менеджменту” (18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 78, кв. 310)

1 $ 10823

261. Черкаська обласна молодіжна громадська організація “Асоціація молодих 
правників” (18015, м. Черкаси, вул. Леніна 147, кв. 1,  
тел. (0472) 56-13-26, 56-12-28, 38 48 17)

1 $ 6000

262. Чернівецька обласна громадська організація “Комітет виборців”  
(58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 55-58-06)

1 $ 17000

263. Чернівецьке міське громадське молодіжне об’єднання “Спілка Активної Молоді” 
(58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 52 80 59)

1 $ 12500

264. Чернівецьке обласне громадське об’єднання “Буковинські перспективи”  
(58001, м. Чернівці, вул. Братів Руснаків, 12/11, тел. (0372) 52 52 71)

3 $ 23098

265. Чернівецький міський центр культурно-освітніх ініціатив “Метасвіт”  
(58000, м. Чернівці, вул. Головна, 279б/35, тел. (0372) 525-230-53)

1 $ 7200

266. Чернігівська міська громадська організація “Євроклуб”  
(14035, м. Вінниця, а/с 2, тел. (0462) 61 08 03)

1 $ 15900

267. Чернігівська міська громадська організація “Сіверський інститут регіональних 
досліджень” (14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 43, ЦППК, тел. (0462) 676 052)

2 $ 29821

268. 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 $ 7491

269. Чернігівська обласна громадська організація “Чернігівський центр прав людини” 
(14017, м. Чернігів, а/с 891, тел. (0462) 67 75 75)

1 $ 19100

270. Чернігівське міське національно-культурне товариство “Неве Рома”  
(14021, м. Чернігів, вул. Черкаська, 23)

1 $ 5000
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Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2008  200

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 МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ “ВІДРОДЖЕННЯ”

БИСТРИЦЬКИЙ Євген, виконавчий директор

САННІКОВА Наталія, фінансовий директор

БЕЦА Олександр, старший менеджер програмної діяльності

АДАМЕНКО Євген, інформаційний консультант

АНТОНЕНКО Юлія, керівник приймальні

АРХИПСЬКА Олеся, директор з інформаційно-комунікаційної діяльності

БАРАН Лілія, координатор програми “Засоби масової інформації”

БАСІЛІЯ Христина, менеджер відділу зв‘язків з громадськістю

БЕЗВОРОТНИЙ Віталій, інформаційний консультант

ВИННИЦЬКА Марія, менеджер програми “Громадське здоров’я”

ВИШНЕВСЬКА Неля, головний бухгалтер
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ГОРЯЧЕВА Олександра, менеджер програми “Посилення впливу громадянського суспільства”

ГОРДОННА Юлія, асистент програми “Громадське здоров’я”

ГРИНЬКО Анастасія, менеджер відділу зв‘язків з громадськістю

ДЕРКАЧ Геннадій, старший фінансовий менеджер відділу управління проектами

ДУЛЕБА Маркіян, менеджер “Освітньої програми”

ДЬОМА Сергій, грантовий менеджер програми “Відкритий фонд для ЗМІ”

ЗАЛОЗНИЙ Володимир, керівник технічного відділу

ЗАМНІУС Віталій, директор програми “Засоби масової інформації”

ЗАПЛОТИНСЬКА Олена, менеджер “Освітньої програми”

ЗУБКО Діана, координатор програми “Посилення впливу громадянського суспільства”

КАСЬЯНОВ Георгій, радник директора з освітніх питань

КВАШУК Ольга, асистент програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”

КОГУТ Андрій, секретар оргкомітету” Громадянської асамблеї України”

КОНОПЛЯННІКОВ Андрій, координатор з технічної підтримки користувачів

КУХАРЕНКО Тетяна, менеджер програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”

КУЧЕРУК Олена, менеджер проекту “Зменшення шкоди”

ЛУЦИШИНА Олена, асистент “Освітньої програми”

ЛУЦИШИНА Ольга, асистент “Європейської програми”

ЛЮТИЙ Тарас, менеджер програми “Соціальний капітал і академічні публікації”

МАЖАРА Олександр, юрисконсульт

МАЗУР Мар’яна, асистент програми “Верховенство права”

МОРОЗ Ліана, менеджер програми “Верховенство права”

МЯКУШКО Світлана, інформаційний консультант

НАДТОЧІЙ Ольга, бухгалтер

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 відділу управління проектами

САВЧУК Віра, заступник головного бухгалтера

САВЧУК Марія, директор програми “Ініціативи у галузі охорони здоров’я”

СИТНИК Олександр, адміністратор баз даних

СОЛОНЕНКО Ірина, директор “Європейської програм”

ТИМОШЕВСЬКА Вікторія, директор програми “Громадське здоров’я”

ШУЛЬГА Дмитро, старший менеджер “Європейської програми”

ЯВОРСЬКА Василина, менеджер програми “Верховенство права”
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