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ПРО МІЖНАРОДНИЙ ФОНД 
“ВІДРОДЖЕННЯ”

Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) входить до мережі фундацій Інституту Відкритого 
Суспільства (заснованого американським меценатом та філантропом  Джорджем Соросом), що 
складається з національних та регіональних фондів у більш, ніж тридцяти країнах світу, в тому 

числі в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. В Україні Фонд 
М
числі в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. В Україні Фонд 
М
засновано у 1990 році. 

Місія Міжнародного фонду “Відродження” – фінансово та організаційно сприяти становленню 
відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку 
громадських ініціатив.

МФ “Відродження” залишається однією з найбільших благодійних фундацій в Україні, яка підтримує 
діяльність громадських організацій з різних регіонів нашої країни, що співпадають з програмними 
пріоритетами Фонду. Щороку МФВ надає до 7 мільйонів доларів США для сприяння неурядовим організаціям 
України. Крім надання грантів іншим організаціям, МФ “Відродження” здійснює власну (операційну) 
діяльність, реалізуючи проекти у цільових галузях, що визначаються представниками громадськості. Фонд 
також відмий як експертна організація, ініціатор ефективних проектів, відкритих дискусій та каталізатор 
суспільних змін. 

Відкритість та прозорість донорської діяльності, її відповідність потребам суспільства є основними 
принципами, якими керується МФ “Відродження” в своїй роботі. Розподіл коштів, що надаються Фонду для 
потреб розвитку демократичного відкритого суспільства, відбувається за участі громадян, представлених 
у Правлінні та Програмних радах МФВ. 

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

Правління МФВ є головним громадським органом Фонду, який 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 роботу. 

Основні кошти, якими оперує МФВ, надають головним його засновником Дж. Соросом. Фонд також отримує 
підтримку з боку міжнародних донорів, окремих українських та зарубіжних організацій та громадян. 

За час своєї діяльності Фонд “Відродження” надав численним неурядовим організацім (НУО) України, а 
також науково-освтінім, просвітницьким закладам, видавництвам грантів на суму понад 12 мільйонів доларів 
США.

Детальніше про діяльність МФ “Відродження” можна дізнатися на сайті www.irf.ua.
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ВСТУП

У 2009 У 2009 У році участь громадськості у прийнятті рішень та просуванні ключових реформ в Україні набула 
ще більшого значенняУ ще більшого значенняУ . Громадські організації, Громадські організації, Громадські організації як і більшість суспільних інституцій, діяли в умовах 
глибокої фінансовоУ глибокої фінансовоУ -економічної кризи, посиленої перманентною політичною кризою останніх років. 

Загострення соціальної ситуації в країні додали чергові складні президентські вибори. Надзвичайний 
рівень політичного популізму не сприяв діяльності неурядових організацій. Увага громадської думки була 
cфокусована переважно на політичних подіях й значно менше – на захисті реальних інтересів населення та 
впровадженні відповідних реформ у різних сферах суспільного життя, що відстоюється активною частиною 
громадського сектору.

У 2009 році Міжнародний фонд “Відродження” надав 6,5 мільйонів доларів США для здійснення суспільно 
важливих громадських ініціатив. Протягом року Фонд підтримав понад 550 проектів українських неурядових 
організацій та інституцій з різних регіонів України. Це організації з Києва, обласних центрів, а також невели-
ких міст, містечок, районних центрів України, які працюють у сферах захисту прав людини, посилення впливу 
громадянського суспільства та контролю громадян за владою, сприяють європейській інтеграції країни, роз-
витку незалежних ЗМІ, втілюють ініціативи в освітній сфері та у системі охорони здоров’я, виконують проекти 
в області захисту вразливих груп, а також інтеграції національних меншин в українське суспільство.

Під час виборів МФВ підтримав громадські ініціативи, спрямовані на забезпечення чесного і справедливого 
волевиявлення громадян, зокрема, проведення національного екзит – полу, як засобу контролю за 
чесністю підрахунку голосів. За підтримки Фонду було створено громадську платформу реформ, без 
здійснення яких Україна не може відбутися як європейська розвинута країна. Стратегія модернізації 
України, яка була широко оприлюднена та публічно обговорювалася у регіонах, довела, що громадянське 
суспільство саме здатне аргументовано формулювати та відстоювати пріоритети консолідованої стратегії 
реформування країни. 2009 рік відзначився виходом 500-тої книги, що була перекладена українською 
мовою та видана за підтримки МФ “Відродження”. Усвідомлюючи тяжкі наслідки фінансової кризи для 
України, у 2009 році Фонд “Відродження” спільно з Надзвичайним фондом Інституту Відкритого суспільства 
започаткували нову Антикризову гуманітарну програму, покликану допомогти людям, культурницьким 
та громадським осередкам, найбільш зачепленим фінансово-економічною кризою. 

Посилення власної відкритості залишається одним з головних принципів діяльності МФВ. Нова ініціатива 
зі стратегічної комунікації та менеджменту знань, яку Фонд почав впроваджувати у 2009 році, значно 
розширила можливості для участі громадськості у відкритому діалозі та спільному визначенні векторів 
розвитку громадянського суспільства. Оновлений веб-сайт МФВ (www.irf.ua) покликаний стати майданчиком 
для е-комунікації, зміцнити зворотній зв’язок між МФВ та представниками громадянського суспільства, 
влади, ЗМІ. Всі зацікавлені запрошуються до обговорення широкого спектру тем, пов’язаних з діяльністю 
Фонду, у тому числі, до участі у щорічному плануванні програмних стратегій МФ “Відродження”, оголошенні 
та здійсненні грантових конкурсів, оцінюванні підтриманих проектів, наданні пропозицій для покращення 
роботи Фонду як невід’ємної частини громадянського суспільства країни. 

Результати благодійної донорської діяльності Фонду стали можливі завдяки роботі незалежних експертів – 
членів Правління та Програмних рад Фонду “Відродження”. Ми щиро вдячні всім друзям та партнерам 
Фонду, внесок яких у нашу спільну справу згадується нижче. Без такої співпраці ми б втратили можливість 
вчасно здійснити дуже багато громадських ініціатив. 

У цьому звіті відображені суспільно значимі ініціативи, здійснення яких підтримав МФ “Відродження” 
у 2009 році. 

Євген Бистрицький,
Виконавчий Директор МФ “Відродження”



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2009  4

P
34

9,
 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА” (керівник Олексій 
Орловський). У 2009 році діяльність програми сприяла участі об’єднань громадян у здійсненні моніторингу 
діяльності органів публічної влади, захисті та лобіюванні спільних інтересів різних соціальних груп, а 
також забезпеченні їхнього залучення до процесу удосконалення та впровадження нормативно-правових 
актів на загальнодержавному і на місцевому рівнях. Програма надавала підтримку активним організаціям 
громадянського суспільства, стимулювала наступні види самоорганізації громадян.

Серед підтриманих програмою проектів, спрямованих на розвиток такого ефективного інструменту 
громадського контролю як громадська експертиза, варто видмітити проект “Електронний робочий стіл 
громадського експерта: Інтернет-ресурс для громадських активістів”. За підтримки МФВ було створено 
спеціалізований Інтернет-ресурс для охочих проводити громадську експертизу. Сайт, назва якого співпадає 
з назвою проекту, доступний за адресами: www.ngoexpert.in.ungoexpert.in.ua та www civicexpert.in.ucivicexpert.in.ua.

В межах проекту “Електронний реєстр громадських експертиз - складова частина Урядового 
порталу” силами громадськості було розроблено Електронний реєстр громадських експертиз. Після 
його апробації відбудеться передача ресурсу на утримання Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
Очікувалося, що Електронний реєстр громадських експертиз з’явиться на сайті „Громадянське суспільство 
і влада” (http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/indexhttp://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/index) в 2010 році.

Завершилося виконання масштабного всеукраїнського проекту “Територіальна реформа: від моде-
лювання до реалізації”, спрямованого на сприяння здійсненню в Україні адміністративно-територіальної 
реформи. В рамках проекту було розроблено та публічно обговорено Концепцію адміністративно-терито-
ріальної реформи, проект Закону України “Про територіальний устрій України”, проведено моделювання 
територіального устрою 16 пілотних районів в чотирьох областях України, проведено дослідження історії 
реформування адміністративно-територіального устрою України в 1907-2009 роках, видано низку брошур 
тощо. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті http://www.csi.org.uahttp://www.csi.org.ua.

У співпраці із Програмою UNITER та Фондом “Східна Європа”, на початку 2009 року було оголошено перший 
спільний конкурс, спрямований на підтримку реформ на місцевому рівні. Серед проектів, які наразі 
реалізуються за цим конкурсом, слід виділити цікавий проект “Громадська кампанія за дотримання закону 
на київських парковках”: проект забезпечив надання юридичної та консультативної допомоги водіям, які 
постраждали від блокування коліс на їхніх автомобілях, а також проводиться активна лобістська кампанія 
щодо скасування окремих актів київської міської влади, відповідно до яких здійснюється таке блокування. 
Серед інших проектів, підтриманих в рамках цього напрямку, відзначимо проекти “Тернополю – статут 
міста” та “Впровадження статуту територіальної громади м. Житомира”. На сьогодні у Тернополі силами 
робочої групи, створеної розпорядженням Міського голови та залучених експертів, розроблено проект 
Статуту територіальної громади. В Житомирі основні проектні зусилля спрямовано на публічне обговорення 
та доопрацювання розробленого раніше проекту Статуту територіальної громади міста.

Екзит – пол 2010. Під час виборів Президента України у січні – лютому 2010 року МФВ традиційно підтримав 
громадські ініціативи, спрямовані на забезпечення чесного і справедливого волевиявлення громадян, 
зокрема, проведення національного екзит – полу, як засобу контролю за чесністю підрахунку голосів. 
За ініціативи МФВ було створено консорціум неурядових організацій з проведення Національного екзит-
полу 2010 (www.exitpoll.org.ua)(www.exitpoll.org.ua). Проведений екзит – пол під час виборів Президента України 2010 року 
виявив свою специфічність на українських теренах — він привернув увагу не лише до виборів, а й виконав 
контролюючу функцію, зменшивши ймовірність фальсифікацій.

Громадянська Асамблея України. У березні 2009 року відбулася Третя Громадянська Асамблея України 
(ГАУ) “Дія громадянського суспільства в умовах державної кризи”. Було презентовано напрацьовані на 
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регіональних круглих столах позиції щодо першочергових дій громадськості в умовах політичної кризи. 
Участь в Асамблеї взяло понад триста п’ятдесят представників громадських організацій, експертів, 
активістів та журналістів з усіх регіонів України. Асамблея відзначила наявність кризи на трьох рівнях 
(соціально-економічному, політико-правовому та конституційному). Учасники резюмували, що передумовою 
для виходу з такої системної кризи є реформи політико-правового та конституційного характеру. Зміна 
виборчого законодавства, Конституційна реформа шляхом скликання Конституційної Асамблеї, судова 
та адміністративна реформи — це неповний перелік необхідних змін. За результатами роботи Третьої ГАУ 
було реалізовано “Громадську законодавчу ініціативу”. В її рамках було розроблено та внесено на розгляд 
у Верховну Раду чотири законопроекти: про забезпечення прозорості прийняття рішень та фінансової 
звітності органами державної влади та місцевого самоврядування, про забезпечення прозорості прийняття 
рішень та фінансової звітності політичними партіями, про порядок підготовки і затвердження нової 
редакції Конституції України про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” (щодо 
врахування волевиявлення громадян, які не підтримують жодного з кандидатів в Президенти). Детальніше 
про ініціативу: http://gau.org.uahttp://gau.org.ua

“Стратегія модернізації України”. Міжнародний фонд “Відродження” ініціював організацію консорціуму 
провідних незалежних експертів та створення комплексного аналітичного документу, який матиме значення 
незалежної, надпартійної програми, важливої у передвиборчий період та після виборів. Ця Стратегія 
модернізації України виконуватиме роль орієнтиру для громадської думки у розумінні стану, пріоритетних 
реформ та перспектив розвитку країни, як для прогресивних політиків, новообраних Президента та Уряду 
України, так й для широкого загалу. З повним та скороченим текстами проекту “Модернізація України. 
Визначення пріоритетів реформ” можна ознайомитися на веб-сайтах Лабораторії законодавчих ініціатив 
(www.parlament.org.uwww.parlament.org.ua), Міжнародного фонду “Відродження” (www.irf.ua), Інституту економічних досліджень 
та політичних консультацій (www.ier.kiev.ua), Центру політико-правових реформ (www.pravo.org.uawww.pravo.org.ua), а також 
порталах Громадський простір (www.civicua.orggwww.civicua.orgwww.civicua.or ) та “Майдан” (www.maidan.orgwww.maidan.org).

Електронна демократія для України (керівниця напряму – Олеся Архипська). 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 2009 році підписано 
Меморандум про співпрацю Державного комітету інформатизації України, Ради Міністрів Автономної 
Республіки Крим, Державного підприємства “Укрінформресурс”, Севастопольського відділення 
Всеукраїнського Комітету підтримки Програми ООН щодо навколишнього середовища та МФВ щодо 
розробки та втілення спільної програми “Сприяння впровадженню електронного урядування, електронної 
демократії та інформатизації органів місцевого самоврядування в АР Крим. Програма має втілюватися, 
зокрема, у містах Алушта, Судак та Ялта. Завдяки діяльності створеного Регіонального центру розвитку 
е-урядування в АР Крим (м.Судак) розроблено та розпочато очно-дистанційне навчання державних 
службовців та представників громадських організацій. Розроблено, публічно обговорено та направлено 
на затвердження Уряду проект “Концепції розвитку е-урядування в Україні” в рамках підписаного 
Меморандуму про співпрацю МФВ і Державного комітету інформатизації України. За підтримки МФВ 
Громадська рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій підготувала та вручила кандидатам 
у Президенти України “Настанови: Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в 
Україні”. (Детальніше: http://www.irf.uahttp://www.irf.ua, Програма “Посилення впливу громадянського суспільства”, розділ 
“Програмна діяльність”). 

З метою сприяння громадському моніторингу енергетичної політики та розвитку енергозбереження 
в Україні, МФВ в 2008-2009 роках значно розширив співпрацю з Revenue Watch Institute (Нью Йорк), 
відповідними програмами національних фондів Інституту Відкритого Суспільства (ІВС) в Азербайджані, 
Грузії та Казахстані. Програмою в рамках власної операційної діяльності разом із національними фондами 
ІВС та експертами з означених країн в 2008 році було розроблено стратегічний документ, спрямований 
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на ініціювання розширення Ініціативи щодо забезпечення прозорості видобувних галузей (Extractive 
Industries Transparency Initiative, ЕІТІ) на країни, територією яких транспортуються вуглеводневі ресурси. 
Цей документ було представлено на черговому саміті ЕІТІ у 2009 роців м. Доха (Катар). Одним із наслідків 
активного поширення підготовленого документу стало те, що Єврокомісія почала вимагати від Кабінету 
Міністрів України здійснення заходів для збільшення прозорості газового сектору. Зокрема, йшлося про 
приєднання України до ЕІТІ. Результатом такого зовнішнього тиску, а також проведеної силами Асоціації 
“ЕнергоТранспарентність” лобістської кампанії стало ухвалення Кабінетом Міністрів України Постанови 
№ 1098 від 30 вересня 2009 р. “Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у 
видобувних галузях”. Цим документом затверджено текст Заяви Кабінету Міністрів України про приєднання 
до ЕІТІ, Першого віце-прем’єр-міністра України призначено Уповноваженим Кабінету Міністрів України 
з питань реалізації ЕІТІ, нафтовидобувна та газовидобувна галузі визначені як пріоритетні у реалізації 
Ініціативи в Україні, створена робоча група з питань реалізації Ініціативи та затверджено її склад.

Новою міжнародною ініціативою, реалізацію якої було розпочато в 2009 році, став проект Громадської 
організації “Діксі Груп” “Моніторинг можливостей розкриття публічної інформації та доступу до неї”.
Передбачена проектом діяльність є елементом міжнародного проекту, який реалізується за однаковою 
методологією в Україні, Киргизстані, Азербайджані та Грузії і покликаний порівняти ситуацію з доступністю 
до публічної інформації в різних сферах у згаданих країнах. В рамках проекту заплановано проведення 
аналізу законодавства України на предмет забезпечення права громадян мати вільний доступ до публічної 
інформації в енергетичній сфері, проведення моніторингу фактичного виконання органами влади 
законодавства шляхом надсилання типових звернень до органів влади від представників громадськості, 
журналістів, неприбуткових організацій та фізичних осіб, підготовка та публікація аналітичного звіту тощо 
(http://ua-energy.org/post/view/10http://ua-energy.org/post/view/10). 

Соціальна інтеграція етнічних меншин. Прагнучи подолати національне та етнічне упередження та 
сприяти досягненню належного рівня толерантності та соціальної інтеграції етнічних меншин в Україні, 
Програма МФВ “Посилення впливу громадянського суспільства” підтримала проект, спрямований на 
формування толерантних стосунків в етнічній і конфесійних сферах. Ця ініціатива була направлена на 
інтеграцію в українське суспільство репатріантів, надання інформаційної і правової допомоги мешканцям 
Криму різних етнічних груп у подоланні спільної для них земельної проблеми. Основною формою реалізації 
проекту стало виготовлення та демонстрація в ефірі декількох місцевих каналів низки телевізійних передач, 
спрямованих на вирішення проблеми. 

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я” (керівниця Вікторія Тимошевська) в рамках своєї діяльності 
сприяє захисту прав вразливих груп населення у сфері охорони здоров’я шляхом підтримки та розвитку 
потенціалу громадськості та активістських організацій, сприяння становленню політик і практик в сфері 
громадського здоров’я, які відповідають міжнародним стандартам, базуючись на принципах доказової 
медицини.

Право та громадське здоров’я. Одним із досягнень ініціативи у 2009 році є впровадження сталих проектів 
практичного захисту прав людини і вдосконалення законодавства у сфері охорони здоров’я у тісній 
співпраці з уже створеною мережею пацієнтських, правозахисних та лікарських організацій. Ініціатива 
“Право та громадське здоров’я” вже довгий час підтримує проекти ведення стратегічних судових справ 
та захисту прав уразливих груп населення у сфері охорони здоров’я. Водночас, розпочато актуальну 
для України інноваційну діяльність щодо захисту прав людини, а саме: попередження порушення прав 
людини у сфері паліативної допомоги, проведення навчання щодо прав представників вразливих верств 
населення і громадського здоров’я, вирішення спірних питань щодо проходження громадянами медико-
соціальної експертизи та інше. Підтримані проекти також передбачають надання безоплатної правової 
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допомоги пацієнтам та їхнім родичам, проведення освітніх заходів щодо прав людини у сфері громадського 
здоров’я для медичних працівників, правозахисників та державних службовців.

Продовжує свою роботу веб-портал із захисту прав пацієнтів –  www.healthrights.inwww.healthrights.in. Кількість відвідувачів та 
посилань на інформацію, розміщену на ньому, суттєво зросла впродовж року. Веб-портал став популярним 
ресурсом та місцем обміну інформацією для журналістів, зацікавлених у висвітленні порушень прав 
пацієнтів, юристів та фахівців у галузі охорони здоров’я. 

За підтримки МФВ, було розроблено навчальну програму дисципліни “Медичне право” для студентів 
вищих медичних навчальних закладів. Після проходження пілотної апробації у Національному медичному 
університеті ім. О.О. Богомольця та затвердження у МОЗ України планується використання програми для 
запровадження обов’язкового навчального курсу “Медичне право” для усіх медичних вузів України.

У березні 2009 pоку у м. Києві відбулася робоча зустріч правозахисних організацій, що працюють у галузі 
охорони здоров’я. За результатами зустрічі було створено мережу неурядових організацій, що виявлятимуть 
потенційні стратегічні судові справи. 

Зменшення шкоди. За підтримки програми, громадські організації людей, яких безпосередньо торкнулися 
проблеми вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу, здійснювали адвокаційну роботу на національному та 
місцевому рівнях. Цю роботу було спрямовано на підвищення рівня доступу споживачів ін’єкційних 
наркотиків (СІН) до медичних та соціальних послуг та попередження порушень прав людини з боку 
працівників медичної сфери та правоохоронних органів.

Розпочала діяльність Всеукраїнська громадська організація “Асоціація учасників замісної підтримувальної 
терапії України”, яка за 2009 рік виросла у національну мережу, об’єднавши учасників програм замісної 
підтримувальної терапії (ЗПТ) в 16 регіонах країни. Метою Асоціації є представлення інтересів та захист 
прав пацієнтів ЗПТ в Україні. 

Асоціація опікується забезпеченням доступу до лікування пацієнтам, які перебувають на лікуванні в 
стаціонарних лікувальних закладах і які одночасно потребують лікування ЗПТ, в тому числі, для вагітних в 
пологових будинках. 

Іншим напрямком роботи організації стало відстоювання прав тих, кого безпідставно або з порушенням 
процедур було виключено з програми лікування, апробація нового підходу забезпечення лікування шляхом 
рецептурного призначення препаратів, що суттєво полегшує процес прийняття лікування для учасників 
програми, захист пацієнтів від неправомірних заходів з боку правоохоронних органів, тощо. 

Спільно із Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІДу проведено чергову (четверту) літню школу з адвокації 
для представників ВІЛ-сервісних НУО з метою розвитку їхньої адвокаційної спроможності. Цього року 
літню школу було присвячено темі документування порушень прав людини та використанню цих даних 
в адвокації. В результаті проведення таких інтенсивних літніх шкіл з’являється нова генерація активістів-
лідерів з числа людей, яких безпосередньо торкнулася проблема вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу, які 
практично довели свою здатність відстоювати власні права та інтереси.

За підтримки МФВ було створено інтернет-сайт, присвячений питанням впровадження замісної 
підтримувальної терапії www.zapitay.in.uawww.zapitay.in.ua.

Паліативна допомога. Було підтримано ініціативу розробки навчальних програм тематичного 
вдосконалення для лікарів та медичних сестер з основ паліативної допомоги на базі Національної медичної 
академії післядипломної освіти, а наприкінці 2009 року розроблені програми тематичного вдосконалення 
було затверджено Вченою Радою медичної академії.
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В рамках проведеного відкритого конкурсу було відібрано та підтримано чотири громадські ініціативи 
щодо створення тренінгових центрів паліативної допомоги на базі хоспісів та паліативних відділень у 
чотирьох містах України: Івано-Франківську, Миколаєві, Одесі та Черкасах. Створення подібних навчально-
практичних центрів надасть змогу лікарям, медичним сестрам та студентам медичних університетів, а 
також соціальним працівникам, психологам та волонтерам отримувати теоретичні та практичні знання з 
комплексної паліативної допомоги.

Доступ до життєво необхідних препаратів. Вперше в Україні відбувся тренінг з питань впливу права на 
інтелектуальну власність на доступ до життєво необхідних препаратів, який пройшов за спільної участі 
активістів громадських організацій та представників державного сектору. Обговорювалися можливі 
стратегії та механізми впливу громадянського суспільства на формування державної політики в сфері 
інтелектуальної власності та, як результат, покращення доступу до дороговартісних життєво необхідних 
препаратів, які знаходяться під захистом патентів.

Бюджетний моніторинг та адвокація в сфері охорони здоров’я. Незначна кількість громадських 
організацій мають доступ до бюджетної інформації та ще менша – навички проведення бюджетного 
моніторингу та аналізу витрат. В зв’язку з цим, в партнерстві з фахівцями з Грузії було проведено перший 
практичній тренінг із бюджетного моніторингу в сфері охорони здоров’я. Після тренінгу було проведено 
конкурс серед організацій-учасників для проведення бюджетного моніторингу та розробки адвокаційної 
стратегії, який буде реалізовано протягом 2010-2011 років. 

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА” (керівник Роман Романов(керівник Роман Романов( )керівник Роман Романов)керівник Роман Романов  підтримує організації громадянського 
суспільства, діяльність яких спрямована на захист прав людини та основоположних свобод, а також сприяє 
підвищенню правової свідомості та громадської активності на центральному та місцевому рівнях. 

Громадський моніторинг системи пільг та привілеїв в Україні. За підтримки МФВ громадські 
організації здійснили аналіз системи пільг в Україні та виробили рекомендації стосовно її реформування 
для забезпечення соціальних, економічних прав та наближення до європейських стандартів. Підготовлені 
в рамках реалізованого проекту рекомендації були значною мірою враховані у Стратегії впорядкування 
системи пільг, яку затвердив Кабінет Міністрів України. Крім того, Центр громадської адвокатури створив 
юридично-соціальний портал (www.pilga.in.uawww.pilga.in.ua), який надає систематизовану інформацію щодо соціальних 
стандартів, в тому числі, сформований в ході проекту каталог пільг в Україні.

Моніторинг дотримання прав людини в Україні. Вперше, за підтримки програми, було проведено моні-
торинг дотримання прав людини у 14 школах соціальної реабілітації у 12 регіонах України, за результатами 
якого було визначено системні проблеми у галузі дотримання прав людини та вироблено рекомендації.

Доступ до інформації. За пiдтримки програми представники громадських органiзацiй зверталися 
з інформаційними запитами до Президента України з вимогою надати тексти актів під незаконними 
позначками “опублікуванню не підлягає” та “не для друку”, а також ініціювали кілька судових позовів. 
У 2009 році Президент України своїм Указом зняв незаконні позначки “опублікуванню не підлягає” з 
численних президентських указів та розпоряджень. Указом знято незаконну обмежувальну позначку і з 
Положення про Державне управління справами, затвердженого у 2002 році, офіційного оприлюднення 
якого громадськi активiсти домагалися кілька років, у т.ч. в суді. У 2009 році видано брошуру “Право 
знати в Україні”. У виданні систематизовано та узагальнено діяльність неурядових організацій України, які 
програма “Верховенство права” підтримувала протягом останніх 3 років: громадські кампанії з захисту 
права на доступ до інформації про діяльність органів влади, моніторинг відкритості органів державної влади, 
створення Національного зводу відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю 
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держави. Детальніше на сайті МФВ www.irf.ua у розділі Публікації і дослідження програми “Верховенство 
права”.

Посилення правових можливостей бідних верств населення. Враховуючи набутий досвід, а також збіль-
шення потреб у наданні правової допомоги (в тому числі обумовлених економічною кризою), у співпраці із 
Правовою ініціативою відкритого суспільства (Будапешт), програма розпочала нову ініціативу “Посилення 
правових можливостей бідних верств населення”. У містах Біла Церква та Хмельницький продовжили свою 
діяльність створені за підтримки програми та за участю органів місцевого самоврядування центри правової 
інформації та консультацій. Протягом 2009 до кожного з них звернулися понад 3500 осіб, серед яких пенсi-
онери, люди з iнвалiднiстю, ув’язненi, безробiтнi, одинокi матерi та багатодiтнi родини та жертви злочинiв. 

Права людини в Конституції України. Політична та економічна криза спонукали програму до підтримки 
ініціатив, які сприяють усвідомленню суспільством та владою глибинних причин кризових явищ, а також 
пропонують шляхи їх подолання. За підтримки програми, Харківською правозахисною групою було 
здійснено аналіз розділу 2 Конституції України та проведено обговорення можливих змін та доповнень в 
контексті розпочатої в країні дискусії про реформування конституційних положень. 

Реформа системи кримінальної юстиції України. Програма продовжила підтримку офісів громадського 
захисту, що здійснюють захист від кримінального обвинувачення осіб, які не мають можливості самостійно 
забезпечити участь адвоката (проекти діють у Харкові, Хмельницькому та Білій Церкві, детальніше на сайті: 
www.pravo.prostir.uawww.pravo.prostir.ua, розділ “Бібліотека”). Досвід діяльності офісів громадського захисту отримав позитивну 
оцінку з боку експертів Ради Європи, а також був частково врахований Міністерством юстиції України 
при розробці відповідного проекту закону, що був схвалений урядом та поданий на розгляд до Верховної 
Ради, яка прийняла проект за основу Проекту Закону про безоплатну правову допомогу. За підтримки 
програми та сприяння МВС України Харківський інститут соціальних досліджень видав та поширив в усіх 
ізоляторах тимчасового утримання інформаційні матеріали про права, осіб що утримуються під вартою. 
Крім того, у Жовтневому районному вiддiлi УМВС України у Харківській області була встановлена та почала 
функціонувати електронна система реєстрації відвідувачів.

Міжнародний захист прав людини. Програма сприяла належному представленню недержавними 
органiзацiями альтернативних доповiдей про реалiзацiю прав людини в рамках механiзмiв ООН. ВГО 
“Жіночий консорціум України” представила експертам Комiтету ООН доповiдь про виконання положень 
Конвенцiї ООН про попередження дискримiнацiї жiнок. Фундацiя “Захист прав дитини” презентувала 
громадськостi в Українi доповідь про виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини. 
У 2009 році Програма продовжила сприяти розвитку практики захисту прав людини у національних та 
міжнародних юрисдикціях через підтримку стратегічних судових справ. Для консолідації роботи адвокатів 
та належного представлення результатів діяльності по стратегічному судовому захисту, за підтримки 
програми створений спеціалізований Інтернет-ресурс: www.hr-lawyers.orgwww.hr-lawyers.org.

Просвітництво в галузі прав людини. За підтримки програми “Верховенство права” в Києві пройшов 
Шостий  Міжнародний фестиваль “Дні документального кіно про права людини” (www.docudaysdocudays.orgorg.ua). 
Разом з Норвезьким Гельсінським Комітетом МФВ надав підтримку заходам національної освітньої 
програми “Розуміємо права людини” (більш докладна інформація на сайті: www.edu.helsinki.org.uawww.edu.helsinki.org.ua). У 2009 
році вчетверте за пiдтримки програми вiдбувся Форум правозахисних організацій України, в роботi якого 
взяли участь понад 250 учасникiв – представників громадських організацій України та зарубіжних країн. 
Завдяки підтримки МФВ світ побачила книга “На захисті суспільних інтересів”, яка вийшла у співпраці з 
Інститутом права суспільних інтересів (Будапешт – Нью-Йорк). 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА (директор – Ірина Солоненко, старший менеджер – Дмитро Шульга) 
спрямовує свою діяльність на сприяння європейській інтеграції України шляхом фінансової та експертної 
підтримки громадських ініціатив.

Внесок українського громадянського суспільства у розвиток ініціативи Східного партнерства. 
За ініціативи Європейської програми МФВ представники українського громадянського суспільства 
розробили та подали свої пропозиції до Повідомлення Європейської Комісії щодо Східного партнерства. 
Також, за підтримки програми, експерти кількох аналітичних центрів України підготували аналітичний 
звіт, у якому визначили ті елементи Східного партнерства, які можуть мати додану вартість для України і, 
таким чином, підвищили обізнаність щодо Східного партнерства серед представників органів державної 
влади, експертної спільноти та ширшої громадськості. У 2009 році за підтримки МФВ в Брюсселі відбулася 
перша зустріч Громадського форуму Східного партнерства, напередодні якої учасники (в тому числі, 
31 представник з України) виробили пропозиції щодо організації, інституційної структури та змістовного 
наповнення роботи Громадського форуму Східного партнерства. Перша зустріч Форуму продемонструвала 
зрілість громадянських суспільств країн-учасниць Східного партнерства та їхню спроможність долучатися 
до процесу формування політики та її моніторингу. 

Громадський моніторинг виконання Порядку денного асоціації між Україною та ЄС (проект консорці-
уму громадських організацій у складі Українського незалежного центру політичних досліджень, Центру полі-
тико-правових реформ, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій в Україні та ВГО “Інтер-
ньюз”). Порядок денний асоціації між Україною та ЄС є новим інструментом підтримки процесу реформ в 
Україні та підготовки України та ЄС до виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Його виконання 
розпочато з 2010 року. Порядку денному асоціації передував План дій Україна-ЄС, громадський моніторинг 
якого МФВ підтримував протягом 2006-2008 років. Мета цього проекту, що розпочнеться у 2010 році, полягає 
у системному відслідковуванні дій органів державної влади України, спрямованих на виконання чи невико-
нання положень Порядку денного асоціації та наданні зворотного зв’язку органам державної влади з метою 
вдосконалення процесу виконання Порядку денного, а також в інформуванні громадськості з метою підви-
щення суспільного попиту на ті реформи, підтримати які належить Порядку денному асоціації. 

Громадянське суспільство в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Міжнародний фонд “Відродження” 
ініціював та взяв участь у дослідженні ролі громадянського суспільства в Угоді про асоціацію між Україною та 
ЄС. На основі аналізу угод про асоціацію ЄС з третіми країнами було визначено прецеденти, які можуть бути 
корисними в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, дослідження пропонує створення 
двосторонньої інституції між Україною та ЄС на рівні організацій громадянського суспільства, яка тісно пра-
цюватиме з двосторонніми офіційними інституціями, створеними Угодою (детальніше на сайті “Європейський 
простір”: http://www.eu.prostir.uhttp://www.eu.prostir.ua)). Пропозиції за результатами дослідження були враховані у тексті Угоди. 

Громадська експертна думка України у ЄС. Протягом 2008-2009 років за підтримки МФВ відбулася 
низка заходів у країнах західної Європи, спрямованих на підвищення обізнаності та посилення впливу 
українського експертного середовища на прийняття рішень у країнах Західної Європи щодо України. 
У 2009 році у Берліні, Бонні та Мюнхені за участю українських експертів відбулися дискусії на предмет 
майбутнього України після президентських виборів та презентація видання “Ukraine in Europe: Questions and 
Answers” (“Україна в Європі: питання та відповіді”, текст публікації на сайті МФВ: www.irf.ua), яке підготували 
експерти Школи політичної аналітики при Національному університеті “Києво-Могилянська Академія” за 
підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та Фонду Фрідріха Наумана. 

Експертні пропозиції щодо фінансування з боку ЄС та річного звіту Європейської комісії. У 2009 
році експерти Європейської програми МФВ долучилися до процесу консультацій щодо формування 
пріоритетів та принципів фінансування з боку ЄС Україні на 2011-13 рр. (в рамках Європейського 
інструменту сусідства і партнерства). Представники фонду “Відродження” взяли участь у консультаціях, 
організованих Представництвом Європейського Союзу (тоді – Європейської Комісії) в Україні, а також 
надали свої пропозиції (доступні на сайті “Європейський простір”: www.eu.prostir.u www.eu.prostir.ua, розділ “Громадська 
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експертна рада”) у відповідь на відповідний заклик Європейської Комісії. Експерти Міжнародного фонду 
“Відродження” також надали пропозиції до змістовного наповнення щорічного звіту Європейської Комісії 
(ЄК) щодо реалізації Європейської політики сусідства в Україні (ЄПС) у 2009 р. 

Подолання візових бар’єрів між Україною та ЄС. Низка проектів, спрямованих на здійснення моніторингу 
виконання Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС (моніторинг роботи консульств країн-
членів ЄС), що їх Міжнародний фонд “Відродження” підтримував протягом 2008-2009 років, переросли 
у консолідовану громадську ініціативу “Європа без бар’єрів” (www.novisa.org.uawww.novisa.org.ua). У 2009 році в межах 
ініціативи було здійснено три хвилі масштабного дослідження, результати якого свідчать про те, що 
Угода про спрощення оформлення віз стала першим кроком у правильному напрямку, однак не змогла 
компенсувати всіх негативних наслідків, спричинених запровадженням віз новими членами ЄС та їхнім 
вступом до Шенгенської зони. 

Інтеграція українських науковців до Європейського дослідницького простору. За підтримки 
Європейської програми МФВ відбулася низка заходів у провідних наукових центрах України, спрямованих 
на практичну підготовку українських науковців до участі у наукових та дослідницьких програмах ЄС. Заходи 
викликали значний інтерес серед науковців: у кожному семінарі взяли участь більш ніж 100 учасників. За 
результатами проведення цих заходів очікується, що значно зросте кількість українських науковців, що 
подадуть заявки на участь у відповідних програмах ЄС. 

Мережа Центрів європейської інформації (ЦЄІ) в Україні, що її створив і підтримує МФВ, на сьогодні 
об’єднує 22 активних Центри (контакти усіх ЦЄІ можна знайти тут: http://eu.prostir.ua/in/39896.htmlhttp://eu.prostir.ua/in/39896.html). У 2009 році 
Мережа ЦЄІ стала важливим учасником заходів з тематики європейської інтеграції всеукраїнського значення: 
святкування Днів Європи (http://eu.prostir.ua/news/234790.htmlhttp://eu.prostir.ua/news/234790.html); кампанії “Толерантність як шлях до Європи” 
(http://tolerant.org.uahttp://tolerant.org.ua) та Всеукраїнського змагання серед старшокласників загальноосвітніх шкіл “EUROPA 
NOSTRA” (http://www.europanostra.info/http://www.europanostra.info/); долучилася до проведення молодіжних Ярмарок креативності та http://www.europanostra.info/); долучилася до проведення молодіжних Ярмарок креативності та http://www.europanostra.info/
інновацій (http://www.innovate.at.ua/http://www.innovate.at.ua/). Протягом року значно підвищився рівень самоорганізації Мережі. http://www.innovate.at.ua/). Протягом року значно підвищився рівень самоорганізації Мережі. http://www.innovate.at.ua/
Так, ініціативна група Мережі, утворена під час Форуму ЦЄІ 2008 року, мала першочергове значення 
в організації, удосконаленні діяльності та налагодженні комунікації між ЦЄІ, зокрема через створену 
гул-групу: eurocentres-ua@googlegroups.com eurocentres-ua@googlegroups.com. У червні 2009 р. проведено черговий щорічний Форум Мережі 
ЦЄІ, на якому учасниками було визначено основні потреби, а ініціативною групою акумульовані ідеї щодо 
розвитку та підвищення спроможності Центрів європейської інформації. 

Вперше в Україні за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Європейської програми 
МФВ було проведено всеукраїнське змагання з європейської інтеграції для старшокласників 
Europa Nostra. У конкурсі, що проводився у два етапи, взяли участь 495 шкільних команд з усієї України 
(1485 школярів та вчителів), 27 команд з яких (по одному переможцю з кожної області України, а також 
м. Севастополь та м. Київ) отримали можливість змагатися у другому турі за головний приз – поїздку до 
Брюсселя. Більше про проект: www.europanostra.infwww.europanostra.infowww.europanostra.infowww.europanostra.inf .

Телепередачі про європейський досвід реформ. У рамках спільної з програмою “Схід-Схід: партнерство 
без кордонів” ініціативи було реалізовано два проекти циклу телевізійних ток-шоу на тематику європейського 
досвіду реформ у м.Вінниця (в ефірі ТРК “Вінничина”) та АР Крим (в ефірі ТРК “Чорноморська”). Дискусії 
у прямому ефірі точилися навколо питань європейського досвіду реформ та перспектив запровадження 
європейських стандартів в Україні 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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ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ” (керівник Віталій Замніус(керівник Віталій Замніус( )керівник Віталій Замніус)керівник Віталій Замніус . Мета програми полягає у 
формуванні в Україні професійної та суспільно відповідальної журналістики.

Школа професійної журналістики “Нова Україна” – освітній проект, підтриманий програмою та 
спрямований на створення спільноти професійних та соціально відповідальних журналістів, які б у 
подальшому підтримували контакт один з одним, сприяли розвитку професії та відстоювали професійні 
стандарти. Цього року учасниками Школи стали 26 молодих (віком до 35 років) журналістів, які вже 
мають значні професійні досягнення. За наслідками проведених у рамках проекту зустрічей, у впливових 
регіональних виданнях України значно зросло якісно і кількісно висвітлення тем, пов’язаних з проблемами 
Українських Збройних Сил, проблемами кримських татар та ін. Детальніше: www.parlament.org.uawww.parlament.org.ua.

Бюро журналістських розслідувань “Свідомо” було створено у 2008 році за ініціативи та підтримки 
програми та продовжило свою роботу у 2009 році. Очолюване відомим журналістом Єгором Соболєвим, 
Бюро бачить свою місію у проведенні соціальних розслідувань, метою яких є не стільки викрити факти 
корупції та інших злочинів, скільки дослідити причини тих чи інших соціально значущих процесів у державі 
та допомогти читачу вирішити питання “що робити?”. Сьогодні Бюро має близько 20 видань-партнерів в 
регіонах України із загальною аудиторією близько 1 мільйона чоловік. Це, переважно, провідні регіональні 
та місцеві газети. Всі вони передплачують матеріали Бюро (яких готується орієнтовно три на місяць). Окремі 
розслідування Бюро, зокрема щодо вартості ліків, які закуповувалися урядом для боротьби з епідемією 
грипу, викликали суттєвий суспільний резонанс. Детальніше: www.kiev.svidomo.org/journalists.htmlwww.kiev.svidomo.org/journalists.html.

У 2009 році підтримала роботу однієї з найпотужніших в Україні агенцій розслідувань “Інформатор” 
(м. Львів), що має власне щотижневе друковане видання. “Інформатор” проаналізував півтори сотні видань 
західного регіону за піврічний період з метою пошуку яскравих матеріалів журналістських розслідувань та 
кращих авторів. На підставі дослідження було створено широку мережу журналістів-розслідувальників та 
зареєстровано Міжнародну асоціацію журналістів-розслідувальників. 

“ОСВІТНЯ ПРОГРАМА” (керівниця – Олена Заплотинська(керівниця – Олена Заплотинська( ) сприяє залученню потенціалу українського 
третього сектору та науково-освітніх установ для сталого розвитку освітньої системи і покращення якості 
освіти в Україні.

“Громадські платформи освітньої реформи в Україні”. Впродовж 2009 р. шкільні колективи спільно 
з представниками місцевої влади й громади обговорювали питання стратегічного планування розвитку 
сучасної школи та децентралізації управління школами. Результати роботи громадських платформ у 2009 
р. опубліковані в інформаційних бюлетенях: “10 днів у Нідерландах”, “Громадські платформи освітньої 
реформи в Україні: нові горизонти співпраці” та брошурі “Національна конференція: “Планування розвитку 
школи” (усі матеріали доступні на веб-сторінці: www.upperupper.orgorg.ua). 

В межах ініціативи “Право і освіта” програма прагне створити правові та організаційні умови для 
утвердження верховенства закону у системі освіти України. У 2009 р. було проведено аналіз чинного 
законодавства, що регулює освітню сферу та виявлено проблеми, які потребують нагального вирішення. 
Досягнення в межах цієї ініціативи викладені у публікаціях: “Освітнє законодавство України та Автономної 
Республіки Крим: документи та коментарі”, “Матеріали до розробки концепції Кодексу законів про освіту”, 
а також на інформаційному ресурсі, що спеціалізується з тематики освітнього права та освітнього 
законодавства ((www.edu-law.orgorg.ua).

Забезпечення доступу дітей з особливими потребами до якісної освіти. В 2009 році громадські 
експерти увійшли до складу робочої групи при Міністерстві освіти та науки України (МОН), що працює над 
розробкою Базової концепції розвитку інклюзивної освіти в Україні – документу, який має на меті створити 
умови для реалізації державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій на 
якісну освіту дітям з особливими потребами (детальніше на сайті БФ “Крок за кроком”: www.ussf.kiev.ua). 
За результатами роботи групи у 2009 р. підготовлено проект базової концепції інклюзивної освіти (документ 
розміщено для громадського обговорення: www.mon.gov.uawww.mon.gov.ua) та видано наказ МОН, яким затверджено 
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конкретні кроки для інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство, запровадження інклюзивного 
та інтегрованого навчання. 

Створення моделі університетської автономії. У 2009 році Консорціум дев’яти університетів розробив 
модель та систему індикаторів оцінювання якості університетської освіти: внутрішніх (самооцінка), 
зовнішніх – експертна і громадська оцінка з використанням моделей і принципів ENQA (European Network 
of Quality Assurance) та EUA (European Universities Association). Загалом, за результатами соціологічного 
дослідження, яке проводилось три роки поспіль за підтримки МФВ, академічна спільнота в Україні показала 
більшу обізнаність та лояльність до моделі університетської автономії. 

В рамках проекту “Фінансування та управління в освіті: можливості змін”, що має на меті здійснення 
професійної експертизи та розробку практичних рекомендацій щодо змін у системі фінансування та 
фінансового менеджменту в освіті, директори шкіл отримали практико-орієнтований посібник “Шкільний 
бюджет в сучасних умовах”. Посібник складається з практичних рекомендацій щодо управління шкільним 
бюджетом. Для директорів шкіл м. Києва було також проведено серію практичних семінарів з фінансового 
менеджменту та управління шкільним бюджетом. 

“Школа толерантності: історія та громадянське виховання”. Проект, стартував у 2009 році, покликаний 
підтримати якісні зміни у змісті гуманітарної освіти в Україні, сприяти подоланню етнічної та культурної 
ексклюзивності, ксенофобії, нетерпимості до Іншого. При МФВ почала працювати експертна група з 
представників шкіл, МОН, громадських організацій (Асоціація викладачів історії України), яка провела 
попередній аналіз змісту підручників з історії України, рекомендованих МОН для середніх загальноосвітніх 
шкіл. Почалася робота над рекомендаціями для уряду щодо змін у змісті підручників та програм з історії. 

Зовнішнє тестування під контролем громадськості. МФВ є ініціатором впровадження зовнішнього 
оцінювання в Україні з 2002 р. Впродовж 2009 р. МФВ спрямував підтримку на розбудову інституту 
громадського моніторингу державної системи зовнішнього оцінювання. Так, за підтримки МФВ коаліцією 
громадських організацій здійснено кампанію громадського спостереження за перебігом зовнішнього 
оцінювання 2009 р. у 18 областях України. Результати громадського моніторингу дали можливість 
виробити рекомендації Українському Центру оцінювання якості освіти та Міністерству освіти та науки 
України, які стосуються покращення умов складання ЗНО особами з особливими потребами, введення 
нагляду за абітурієнтами в рекреаційних зонах задля запобігання випадків списування та консультування 
(з результатами моніторингу можна ознайомитися на сайті Центру тестових технологій та моніторингу якості 
освіти: www.ukr-test.orgwww.ukr-test.org). В межах інформаційного підтримки системи ЗНО Центр тестових технологій провів 
моніторинг преси та виявив збільшення позитивних відгуків про досвід складання ЗНО у медіа самими 
абітурієнтами, враження їх батьків, думки студентів, які пройшли ЗНО у 2008 р. і завдяки результатам 
змогли вступити до вузів, про які мріяли. 

АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА (керівник Руслан Краплич)керівник Руслан Краплич)керівник Руслан Краплич  є новою ініціативою Інституту 
відкритого суспільства та Міжнародного фонду “Відродження.” Програму започатковано заради зменшення 
наслідків глобальної фінансово-економічної кризи в Україні. Антикризова програма діє задля виявлення 
та підтримки гуманітарних ініціатив громадських організацій, благодійних фондів, соціально орієнтованого 
бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на подолання негативного 
впливу кризи на найбільш незахищені верстви населення та середній клас. 

Оздоровлення дітей пільгових категорій. Свої перші зусилля Антикризова гуманітарна програма 
спрямувала на зменшення рівня дитячої бездоглядності та безпритульності. Програма підтримала 40 
проектів громадських організацій та благодійних фондів, що зорганізували роботу наметових та пришкільних 
оздоровчих літніх таборів по всіх регіонах України для майже 2500 дітей середнього та старшого віку з 
малозабезпечених, неповних та проблемних родин (детальніше – на сайті МФВ на сторінці Антикризової 
програми). Табори довели свою фінансову ефективність та продемонстрували високий рівень навчально-
виховної роботи. Заради підтримки подальшого розвитку альтернативних форм дитячого оздоровлення та 
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поширення успішного досвіду дитячого таборування, Програма провела конкурс на видання посібника – 
збірника методичних матеріалів з організації та проведення літніх наметових таборів. Посібник буде 
безкоштовно розповсюджено серед громадських організацій України, що працюють з дітьми та молоддю. 

Антикризовий консорціум. Важливою складовою Антикризової гуманітарної програми є заохочення 
представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, 
міжнародних донорських інституцій, бізнесу та благодійних фондів до об’єднання зусиль задля 
спільного подолання негативних наслідків кризи та формування “консорціумів благодійників,” як на 
загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях. У 2009 році Міжнародний фонд “Відродження” підписав 
перший Меморандум про створення консорціуму з керівниками Сумської обласної державної адміністрації 
та Сумської обласної ради. 

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”. У 2009 році програма (керівниця Наталя Кияк(керівниця Наталя Кияк( )керівниця Наталя Кияк)керівниця Наталя Кияк  підтримувала ініціативи у сфері 
правового захисту ромів України, сприяла виробленню та реалізації державної політики задля поліпшення 
становища ромської громади в Україні, покращенню доступу ромського населення до медичних послуг, щоб 
зупинити небезпечні епідемії соціально залежних хвороб (туберкульоз, гепатити А, B та C, ВІЛ/СНІДу та ін.) 
серед ромів, а також навчанню ромської молоді у середніх спеціальних технічних навчальних закладах.

Доступ ромського населення до медичних послуг. Багато ромських громад в Україні живуть в умовах 
екстремальної бідності з обмеженим доступом до основних соціальних і медичних послуг, стан здоров’я 
більшого числа ромів гірше, ніж в іншого населення. Програма підтримала ромські організації, які працюють 
на вирішення питань охорони здоров‘я ромів. Було створено ромські медичні центри, що діють біля місць 
компактного проживання ромів у Закарпатській області, де роми найбільше страждають від соціально 
небезпечних та інших хвороб. Такі центри (медичні кабінети) діють при районних лікарнях (м. Перечин, 
м. Великий Березний) та при офісах громадських організацій (м. Виноградів, м. Ужгород і с. Концово). 

Співпраця місцевої влади з ромськими організаціями. Минулого року МФВ вдалося зробити низку 
позитивних кроків у напрямку налагодження співпраці з владою та вирішення нагальних проблем ромів 
на місцевому рівні. Зокрема, у Черкаській області діє обласна програма підтримки ромів. За сприяння 
МФВ було проведено засідання “круглого столу” з національно-культурними товариствами ромської 
національності та представниками органів влади області „Ромська громада і місцева влада Черкащини: 
крок назустріч”, як аналіз реалізації програми, обговорення наявних проблем та їх подальше вирішення. 

Працевлаштування та навчання молодих ромів. Особливу увагу минулого року програма приділяла 
працевлаштуванню молодих ромів. Загалом було надано підтримку 39 ромським студентам на здобуття 
робочих професій. Спільно з німецьким фондом “Пам’ять, відповідальність та майбутнє” були надані 
стипендії для навчання на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі 46 ромським студентам, що майже на 
50% більше, ніж у 2008 році.

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” в Україні (керівниця – Тетяна Кухаренко(керівниця – Тетяна Кухаренко( ) керівниця – Тетяна Кухаренко) керівниця – Тетяна Кухаренко у 
2009 році програма, згідно зі своєю місією, сприяла безпосередньому залученню міжнародної громадськості 
до вирішення суспільно значущих питань у сферах, визначених стратегією МФВ, через обмін міжнародним 
досвідом, аналітикою, кращими практиками, експертизою, ідеями тощо.

Міжнародні обміни кращими практиками. Протягом 2009 року програма надала підтримку 
40 міжнародним проектам, що виконуються в Україні, а також забезпечила участь понад 400 українських 
громадських активістів та експертів у заходах, які було організовано партнерськими організаціями за 
кордоном. Міжнародні обміни посприяли, передусім, підвищенню обізнаності залучених цільових аудиторій 
та загальним досягненням у сферах публічної політики, європейської інтеграції, прав людини, охорони 
громадського здоров‘я, соціальної допомоги. 
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Чеський досвід європейської інтеграції та впровадження реформ. У 2009 році виконувалась більшість 
ініціатив в рамках двостороннього конкурсу “Обмін досвідом між Чеською Республікою та Україною з 
питань європейської інтеграції та впровадження реформ”. Проекти показали, що кращі чеські практики 
вирішення значущих соціально-економічних проблем викликають практичний інтерес і цілком можуть бути 
застосовані в Україні. Партнерами, зокрема, напрацьовано рекомендації та поширено кращі практики 
з актуальних для України питань, як то: впровадження заходів енергозбереження у житловому секторі, 
розвитку соціально та екологічно орієнтованої економіки, зайнятості місцевого населення гірських сіл та 
відродження традиційного бізнесу тощо. 

Міжнародне регіональне партнерство. У співпраці з іншими фондами мережі Інституту Відкритого Суспільства 
та Європейською програмою було підтримано ряд важливих міжнародних регіональних ініціатив, завдяки яким 
було проведено спільну експертизу тенденцій та політик у східноєвропейському регіоні, а також розроблено 
рекомендації для громадськості, інституцій, урядів та політиків, що впливають на прийняття рішень. 

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ” (керівник Тарас Лютий(керівник Тарас Лютий( )керівник Тарас Лютий)керівник Тарас Лютий  спрямувала 
роботу на підтримку видавничо-перекладацьких ініціатив, сприяння ефективному використанню ресурсів 
відкритого доступу до наукової інформації через Інтернет, а також збагачення комунікації в публічному 
просторі України шляхом заохочення до використання можливостей новітніх медій.

Понад 500 книг гуманітарної класики для України. Проект перекладів – спільна ініціатива МФВ, 
Інформаційної програми Інституту відкритого суспільства (ІВС) та фундації “Наступна сторінка” — діє в 
Україні з 1998 року. У 2009 році з нагоди видання 500-ої книжки перекладів літератури соціально-гуманітарної 
спрямованості МФВ організував низку публічних заходів, спрямованих на висвітлення досягнень “Проекту 
перекладів” за 10 років та донесення до владних структур повідомлення про необхідність підтримки 
перекладів українською мовою. В межах відзначеня виходу 500-тої книги пройшла конференція, на 
якій обговорювалися проблеми перекладу сучасної гуманітарної книги й політика її підтримки, культура 
сучасного українського книговидання та здобутки і виклики, що стоять перед ним. В Києві проходила 
виставка-перформанс, де презентувалися книжки, що побачили світ за підтримки Фонду. До дня виходу 
500 книги було видано електронний каталог “500 перекладів, здійснених за підтримки МФВ” і презентовано 
електронний архів (httphttp://://books://books:// .irf.kiev.ua). МФ “Відродження” також організував публічне нагородження 
провідних українських видавців, перекладачів, редакторів і дизайнерів, завдяки яким з’явилися переклади 
соціо-гуманітарної літератури.

Відкритий доступ до наукової літератури. У 2009 році Програмна рада спільно з мережевою 
програмою ІВС надали підтримку проектам, спрямованим на створення та розвиток архівів відкритого 
доступу в науково-освітніх організаціях і навчальних закладах з актуальними повнотекстовими науковими 
публікаціями, навчальними матеріалами. Відбувається інформування про відкритий доступ шляхом 
проведення інформаційних семінарів для зацікавлених сторін – науковців, бібліотекарів, науково-освітніх 
організацій з метою розвинути практики відкритого доступу, а також організація інформаційних семінарів 
для працівників ЗМІ, конкурсів для журналістів, які пишуть про відкритий доступ, конкурсів студентських 
досліджень тощо. Розширюється спектр прав користувачів щодо доступу до інформації та її ефективного 
використання для особистого і суспільного розвитку.

У 2010 році програми МФВ продовжать активно сприяти становленню відкритого, демократичного 
суспільства в Україні. 
Запрошуємо Вас до відкритого діалогу на сайті Міжнародного фонду “Відродження” (діалогу на сайті Міжнародного фонду “Відродження” (www.irf.ua)): до участі 
в обговоренні стратегічних пріоритетів програм Фонду, конкурсних оголошень, результатів підтриманих 
Фондом проектів. 
Ми вдячні Вам за коментарі та пропозиції для покращення діяльності МФ “Відродження” – невід’ємної 
складової громадянського суспільства України. 

     Міжнародний фонд “Відродження”     Міжнародний фонд “Відродження”
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ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА
Загальна кількість проектів: 553

Загальна сума: $ 6516928

Загальна кількість організацій: 367

Витрати у регіонах України

РЕГІОН КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ СУМА

АР Крим 13 $ 158849
Вінницька обл. 10 $ 102980
Волинська обл. 9 $ 70954
Дніпропетровська обл. 13 $ 153885
Донецька обл. 23 $ 186531
Житомирська обл. 3 $ 20847
Закарпатська обл. 24 $ 121188
Запорізька обл. 6 $ 22964
Івано-Франківська обл. 8 $ 76542
м. Київ 166 $ 1970006
Київська обл. 14 $ 320440
Кіровоградська обл. 9 $ 82787
Луганська обл. 28 $ 360698
Львівська обл. 39 $ 451414
Миколаївська обл. 10 $ 98980
Одеська обл. 13 $ 135545
Полтавська обл. 8 $ 118755
Рівненська обл. 14 $ 144593
м. Севастополь 3 $ 43750
Сумська обл. 12 $ 129947
Тернопільська обл. 8 $ 85264
Харківська обл. 24 $ 453645
Херсонська обл. 13 $ 174073
Хмельницька обл. 7 $ 182601
Черкаська обл. 10 $ 55541
Чернівецька обл. 12 $ 111363
Чернігівська обл. 13 $ 199403
Операційні проекти 41 $ 483382
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ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ 
ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА”
Кількість проектів: 99 
Кількість організацій: 81
Сума: $ 1533150
Частка у загальній сумі проектів: 25.41%

Мета програми у 2009 році: сприяти участі громадських організацій та асоціацій громадян у 
здійсненні моніторингу діяльності уряду, захисті та лобіюванні спільних інтересів різних громадських 
груп в органах влади, участі у процесі розвитку та впровадження урядових рішень на всіх рівнях 
шляхом надання допомоги існуючим активним організаціям громадянського суспільства, а також 
через посилення розвитку різних ефективних форм громадської самоорганізації.

Пріоритети програми у 2009 році:

• Розвиток системи незалежного громадського моніторингу діяльності і відповідальності за 
впроваджувану політику органів державної влади та місцевого самоврядування та їхніх 
посадових осіб.

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

• Стимулювання громадської активності членів територіальних громад у вирішені ключових 
проблем на місцевому рівні, що впливають на якість життя.

• Підтримка ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на подолання національного 
та етнічного упередження для досягнення належного рівня толерантності та соціальної 
інтеграції етнічних меншин.

• Розвиток електронного урядування та підтримка впровадження електронних форм 
комунікації в мережі третього сектору.

• Сприяння громадському моніторингу енергетичної політики та розвитку енергозбереження 
в Україні.

Конкурси 2009 року:

• Конкурс “Об’єднаймось заради реформ” (UNITER), який проводився Міжнародним 
фондом “Відродження” (МФВ), Фондом Східна Європа (ФСЄ) та ПАКТом (який є основним 
виконавцем програми UNITER), був спрямований на підтримку змін на місцевому рівні 
для впливу на державну політику, захист прав громадян та підзвітність виконавчої влади 
активним громадським організаціям та громадянам. Загальна кількість заявок, які надійшли 
на конкурс – 227, кількість проектів, підтриманих Фондом Східна Європа – 19, кількість 
проектів, підтриманих МФВ 9.

• Конкурс “Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади” був 
спрямований на проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади 
через пілотну апробацію Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. 
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№ 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади. Загальна кількість заявок, які надійшли – 74, із них 
підтримано 10 проектів.

• Конкурс “Сприяння зменшенню наслідків соціально-економічної кризи на місцевому
рівні” мав на меті сприяти зменшенню наслідків соціально-економічної кризи на місцевому 
рівні через розробку та впровадження інноваційних підходів до вирішення місцевих 
проблем, загострених кризою, зокрема, щодо визначення пріоритетів та обсягів видатків 
місцевого бюджету, забезпечення громадського контролю за діяльністю органів місцевого 
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, їхніх посадових осіб щодо формування 
дохідної частини місцевих бюджетів, використанням бюджетних коштів й управління 
майновими і земельними ресурсами територіальної громади, а також у сфері соціального 
захисту населення. Загальна кількість заявок, які надійшли – 38, із них підтримано 
8 проектів.

• Конкурс “Мікрогранти для підтримки громадських ініціатив” був спрямований на 
сприяння громадським організаціям у мікрогрантовій підтримці громадських ініціатив у 
сфері розвитку самоорганізації населення за місцем проживання, відстоювання власних 
прав та групових інтересів у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого 
самоврядування, постачальниками соціальних, житлово-комунальних та інших послуг. 
Загальна кількість заявок, які надійшли -79, із них підтримано 7 проектів.

• Тендер “Сприяння реформуванню системи місцевого самоврядування” передбачав 
сприяння залученню представників громадськості до процесу впровадження в Україні 
реформи системи місцевого самоврядування. Загальна кількість заявок, які надійшли – 6, 
із них підтримано 1 проект.

• Конкурс “Громадські центри підтримки реформування системи житлово-комунального
господарства” був спрямований на сприяння проведенню реформи житлово-комунального 
господарства на місцевому рівні шляхом розвитку діяльності громадських центрів підтримки 
реформування системи житлово-комунального господарства. Загальна кількість заявок, які 
надійшли – 61, із них підтримано 7 проектів.

• Конкурс “Залучення громадськості до підготовки правових актів” був спрямований 
на підготовку громадськістю пропозицій щодо вирішення актуальних проблем 
загальнодержавного та місцевого розвитку шляхом розробки, публічного обговорення 
та громадського лобіювання ухвалення нових та удосконалення існуючих правових актів 
органами державної влади та місцевого самоврядування, а також їхніми посадовими 
особами. Загальна кількість заявок, які надійшли – 38, із них підтримано 9 проектів.

• Конкурс “Юридичний супровід громадських ініціатив” мав на меті забезпечення 
юридичного супроводу громадських ініціатив, спрямованих на вирішення ключових 
питань місцевого розвитку. Загальна кількість заявок, які надійшли – 40, із них підтримано 
8 проектів.

У 2009 році було підтримано 15 позаконкурсних проектів.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року:

• Громадський моніторинг діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування З метою пілотної апробації Постанови Кабінету Міністрів України №976 
від 05.11.2008 року “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади”, Програма оголосила спеціальний 
конкурс “Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади” в рамках якого були 
підтримані проекти зі здійснення громадської експертизи діяльності як центральних, так і 
місцевих органів виконавчої влади.
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 В процесі реалізації підтриманих за цим напрямком проектів стало очевидно, що далеко не всі 
органи виконавчої влади виконують процедури, передбачені вищезазначеною Постановою, 
а саме: відмовляють у проведенні громадської експертизи, не надають запитані документи 
тощо. Як результат, окремі громадські організації змушені застосовувати передбачені 
чинним законодавством важелі впливу, зокрема, звернення до суду. Наприклад, така 
ситуація склалася в процесі реалізації проекту “Громадська експертиза діяльності місцевих 
державних адміністрацій у Львівській області”, що виконується Молодіжною організацією 
“Інформаційно-правовий центр “Наше право”. Щоб надати роз’яснення щодо застосування 
законодавства про громадську експертизу, а також практичні рекомендації по розв’язанню 
наявних проблем, силами Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД) 
за підтримки Програми було проведено спеціалізований тренінг для грантоотримувачів, що 
виконують проекти громадської експертизи.

 Серед інших проектів спрямованих на розвиток такого інструменту громадського контролю 
як громадська експертиза, слід виділити два проекти Творчого об’єднання “Технології 
оптимального розвитку особистості” (м. Кіровоград). В рамках проекту “Електронний 
робочий стіл громадського експерта: Інтернет-ресурс для громадських активістів” ця 
громадська організація в партнерстві з ІАЦ “Громадський простір” та УНЦПД ініціювала 
створення спеціалізованого Інтернет-ресурсу для бажаючих проводити громадську 
експертизу. Сайт під назвою “Електронний робочий стіл громадського експерта” доступний 
за адресами ngoexpert.in.ungoexpert.in.ua та civicexpert.in.ucivicexpert.in.ua. Він дозволяє не лише знайомитися з 
передовим українським досвідом у проведенні громадської експертизи, а й планувати власну 
експертну кампанію. Для цього користувачам сайту у пригоді стануть актуальні нормативні 
акти та методичні документи, що стосуються проведення експертизи, інтерактивні поради 
консультантів по всіх етапах проведення експертизи, а також база даних вже здійснених в 
Україні громадських експертиз. Сайт також дає можливість громадським експертам тримати 
постійний зв’язок поміж собою. Для цього зареєстровані користувачі можуть обмінюватися 
думками як за допомогою сервісів сайту, так через спеціалізовану Google-групу “Громадська 
експертиза в Україні” (http: //groups.google.com/group/civicexperts?hl=uhttp: //groups.google.com/group/civicexperts?hl=uk).

• Електронний реєстр громадських експертиз. Також, Творчим об’єднанням “Технології 
оптимального розвитку особистості” у співпраці із УНЦПД, ВГО “Асоціація сприяння 
самоорганізації населення України”, Громадянською асамблею України та Ресурсним 
Центром “Гурт” було ініційовано проект “Електронний реєстр громадських експертиз - 
складова частина Урядового порталу”. Він спрямований на розробку силами громадськості 
Електронного реєстру громадських експертиз. Після його апробації відбудеться передача 
ресурсу на утримання Секретаріату Кабінету Міністрів України. Очікується, що Електронний 
реєстр громадських експертиз з’явиться на сайті “Громадянське суспільство і влада” 
(http: //civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/indehttp: //civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/indexhttp: //civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/indexhttp: //civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/inde ) в квітні 2010 року. Крім цього, силами вказаних 
НУО та за участі Управління у зв’язках з громадськістю Секретаріату КМУ розроблено 
та розпочате виконання Плану спільних заходів Уряду та громадськості із підвищення 
ефективності та впровадження інструменту громадської експертизи. Він передбачає не 
тільки створення Електронного реєстру громадських експертиз, а й видання тематичної 
брошури “Як провести громадську експертизу крок за кроком?”, проведення серії 
навчальних семінарів для громадських активістів по використанню механізму громадської 
експертизи, підготовку методичних матеріалів для органів виконавчої влади щодо 
використання ними різних форм сприяння у проведення громадської експертизи тощо.

• Забезпечення участі організацій третього сектору у формуванні та здійснені державної 
та місцевої політики. В рамках цього програмного напрямку в 2009 році Громадською 
організацією “Інститут громадянського суспільства” було завершено виконання масштабного 
всеукраїнського проекту “Територіальна реформа: від моделювання до реалізації”, 
спрямованого на сприяння проведенню в Україні адміністративно-територіальної реформи. 
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В рамках проекту було розроблено та публічно обговорено Концепцію адміністративно-
територіальної реформи, проект Закону України “Про територіальний устрій України”, 
проведено моделювання територіального устрою 16 пілотних районів в чотирьох областях 
України, проведено дослідження історії реформування адміністративно-територіального 
устрою України в 1907-2009 роки, видано низку брошур тощо. Значною мірою успішному 
виконанню проекту сприяло підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо втілення 
спільної ініціативи з підтримки адміністративно-територіальної реформи в Україні, сторонами 
якого виступили МФВ, Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в 
Україні”, Фонд Східна Європа, а також Міністерство регіонального розвитку та будівництва. 
Більш детальну інформацію про зміст проекту та його результати можна отримати на сайті 
http: //www.csi.org.ua/www/?p=240#more-24http: //www.csi.org.ua/www/?p=240#more-240.

• Сприяння реформуванню системи місцевого самоврядування. Ще однією із суттєвих 
проблем, яка постала перед Україною, є необхідність проведення реформи системи 
місцевого самоврядування. Усвідомлюючи необхідність проведення такої реформи 
та спостерігаючи її заговорювання політиками, МФ “Відродження” підтримав проект 
“Реформування системи місцевого самоврядування: розробка та сприяння прийняттю 
нормативно-правових актів для інтенсифікації реформи місцевого самоврядування в 
Україні”, поданий Громадською організацією “Фонд “Європа ХХІ”. Проект передбачає 
проведення дослідження історії реформи місцевого самоврядування в Україні, здійснення 
аналізу позицій зацікавлених сторін, підготовку низки законопроектів, спрямованих на 
реформування системи місцевого самоврядування, проведення публічного обговорення 
розроблених законопроектів та їхнє лобіювання в Верховній Раді України тощо.

• У співпраці із Програмою UNITER та Фондом “Східна Європа”, на початку 2009 року було 
оголошено перший спільний конкурс, спрямований на підтримку реформ на місцевому 
рівні. Серед проектів, які наразі реалізуються за цим конкурсом, слід виділити цікавий 
проект “Громадська кампанія за дотримання закону на київських парковках”. Проект 
забезпечив надання юридичної та консультативної допомоги водіям, які постраждали від 
блокування коліс на їхніх автомобілях, а також проводиться активна лобістська кампанія 
щодо скасування окремих актів київської міської влади, відповідно до яких здійснюється 
таке блокування (http: //www.kpd.in.uahttp: //www.kpd.in.ua//http: //www.kpd.in.ua/http: //www.kpd.in.uahttp: //www.kpd.in.ua/http: //www.kpd.in.ua )./)./

 Серед інших проектів, підтриманих в рамках цього напрямку, відзначимо також проекти 
“Тернополю – статут міста” та “Впровадження статуту територіальної громади м. Житомира”. 
Міста Тернопіль та Житомир залишилися одними із небагатьох обласних центрів, які досі 
не мають Статутів територіальних громад. На сьогодні у Тернополі силами робочої групи, 
створеної, до речі, розпорядженням Міського голови та залучених експертів, розроблено 
проект Статуту територіальної громади. В Житомирі основні проектні зусилля спрямовано 
на публічне обговорення та доопрацювання розробленого раніше проекту Статуту 
територіальної громади міста.

• Стимулювання громадської активності членів територіальних громад у вирішені 
ключових проблем на місцевому рівні, що впливають на якість життя. Серед проектів 
за цим напрямком, реалізацію яких було завершено в 2009 році, слід виділити проект 
Одеського суспільного інституту соціальних технологій по пілотному впровадженню 
інституту громадських інспекторів благоустрою населених пунктів. Завдяки ефективній 
співпраці цієї громадської організації із Головним управлінням розвитку інфраструктури та 
енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації, в 2009 році було оголошено 
перший набір громадських інспекторів з благоустрою в м. Одеса (http: //gupri.odessa.gov.ttp: //gupri.odessa.gov.
ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=19515&id=54ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=19515&id=543).

• В 2009 році Програма продовжила практику оголошення конкурсів, спрямованих на 
мікрогрантову підтримку громадських ініціатив у сфері розвитку самоорганізації 
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населення за місцем проживання, відстоювання власних прав та групових інтересів 
у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, 
постачальниками соціальних, житлово-комунальних та інших послуг. В рамках конкурсу 
було підтримано 7 проектів, переможці яких мали в свою чергу надати мікрогранти іншим 
громадським організаціям, органам самоорганізації населення, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків та ініціативним групам громадських активістів на вирішення 
нагальних проблем місцевих громад на підставі відкритого, публічного, конкурсу. Як 
наслідок, така мікрогрантова підтримка була надана більш ніж у 50 випадках.

• Важливо відзначити, що в 2009 році біла продовжена практика надання грантових коштів не 
лише громадським організаціям та благодійним фондам, а й також органам самоорганізації 
населення. Загалом, за звітний період Програма підтримала три проекти двох органів 
самоорганізації населення: два проекти Органу самоорганізації населення “Комітет 
мікрорайону “Русанівка” (м. Київ) і один проект Органу самоорганізації населення – комітету 
мікрорайону “Гагарінець” (м. Луганськ).

• Екзит – пол 2010. Під час виборів Президента України у січні – лютому 2010 року МФВ 
традиційно підтримав громадські ініціативи, спрямовані на забезпечення чесного і 
справедливого волевиявлення громадян, зокрема, проведення національного екзит – полу, 
як засобу контролю за чесністю підрахунку голосів. З 2004 року екзит-пол в Україні почали 
розглядати як унікальну можливість протидіяти фальсифікаціям виборчого процесу, що є 
досить новим явищем у світовій практиці.

 За ініціативи МФВ було створено консорціум неурядових організацій з проведення 
Національного екзит-полу 2010 (www.exitpoll.org.uawww.exitpoll.org.ua), який очолив фонд “Демократичні 
ініціативи”. 

 До консорціуму також увійшли Київський Міжнародний інститут соціології, Український центр 
економічних і політичних досліджень О. Разумкова, а також провідні організації, експерти та 
аналітики України. Для його фінансування було утворено міжнародний консорціум донорів, 
до якого увійшли: Програма демократичних грантів Посольства США в Україні, Посольство 
Канади, Програма малих проектів за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в 
Україні, Національний фонд підтримки демократії (США), Фонд Чарльза Мотта, Канадсько-
українська фундація. До фінансування екзит – полу вперше долучилися кандидати у 
Президенти України, громадські організації та окремі громадяни України.

 Проведений екзит – пол під час виборів Президента України 2010 року виявив свою 
специфічність на українських теренах – він привернув увагу не лише до виборів, а й виконав 
контролюючу функцію, зменшивши ймовірність фальсифікацій.

• Громадянська Асамблея України. У березні 2009 року відбулася Третя Громадянська 
Асамблея України (ГАУ) “Дія громадянського суспільства в умовах державної кризи”. Було 
презентовано напрацьовані на регіональних круглих столах позиції щодо першочергових 
дій громадськості в умовах політичної кризи. Участь в Асамблеї взяло понад триста п’ятдесят 
представників громадських організацій, експертів, активістів та журналістів з усіх регіонів 
України. Асамблея відзначила наявність кризи на трьох рівнях (соціально-економічному, 
політико-правовому та конституційному). Учасники резюмували, що передумовою для 
виходу з такої системної кризи є реформи політико-правового та конституційного характеру. 
Зміна виборчого законодавства, Конституційна реформа шляхом скликання Конституційної 
Асамблеї, судова та адміністративна реформи – це неповний перелік необхідних змін. За 
результатами роботи Третьої ГАУ було реалізовано “Громадську законодавчу ініціативу”. 
В її рамках було розроблено та внесено на розгляд у Верховну Раду чотири законопроекти: 
про забезпечення прозорості прийняття рішень та фінансової звітності органами державної 
влади та місцевого самоврядування, про забезпечення прозорості прийняття рішень та 
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фінансової звітності політичними партіями, про порядок підготовки і затвердження нової 
редакції Конституції України про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента 
України” (щодо врахування волевиявлення громадян, які не підтримують жодного з 
кандидатів в Президенти). Детальніше про ініціативу: http://gau.org.uahttp://gau.org.ua. 

• “Стратегія модернізації України”. В Україні до цього часу відсутні комплексні державні 
стратегії та конкретні політики, спрямовані на модернізуюче реформування ключових сфер 
суспільного життя, державного управління та організації політичного процесу. Міжнародний 
фонд “Відродження” ініціював організацію консорціуму провідних незалежних експертів 
та створення комплексного аналітичного документу, який матиме значення незалежної, 
надпартійної програми, важливої у передвиборчий період та після виборів. Ми сподіваємося, 
що ця Стратегія модернізації України виконуватиме роль орієнтиру для громадської думки у 
розумінні стану, пріоритетних реформ та перспектив розвитку країни, як для прогресивних 
політиків, новобраних Президента та Уряду України, так й для широкого загалу. 

 Перша версія “Стратегії” була підготовлена у рамках проекту “Модернізація України. 
Визначення пріоритетів реформ” як комплексне дослідження авторського колективу з понад 
35 провідних незалежних українських аналітиків. Дослідження було ініційоване експертами 
Міжнародного фонду “Відродження” за організаційної підтримки “Лабораторії законодавчих 
ініціатив” та за фінансового сприяння Pact Inc., Програми “Об’єднуємося заради реформ” 
(UNITER). Cтратегія “Модернізація України: визначення пріоритетних реформ” складається 
з чотирьох структурних блоків:

  1. Інституційна організація держави і територіального самоврядування.

  2. Модернізація України: соціально-економічний вимір.

  3. Зовнішня політика та безпека держави.

  4. Фундаментальні цінності демократичних змін.

 Головна мета “Стратегії” – представити суспільству незалежне експертне бачення якомога 
цілісної та повної картини ключових реформ, без яких неможливе подальше існування України 
як держави, що претендує бути членом сім’ї європейських країн. Стратегія була критично 
обговорена та у цілому підтримана під час її громадських обговорень у Харкові, Одесі, 
Дніпропетровську, Львові, Чернівцях, Сумах, Луцьку та АР Крим. Під час цих обговорень 
висловлювалось багато побажань щодо конкретизації кроків реалізації відповідних намірів 
та їх пріоритетності. Значна увага була приділена питанням адміністративно-територіальної 
реформи, аграрним проблемам та проблемам соціального захисту, окремим аспектам 
оподаткування та розвитку інфраструктури, реформуванню освіти тощо. Йшлося про 
реформи, аграрним проблемам та проблемам соціального захисту, окремим аспектам 
оподаткування та розвитку інфраструктури, реформуванню освіти тощо. Йшлося про 
реформи, аграрним проблемам та проблемам соціального захисту, окремим аспектам 

необхідність доопрацювання розділів про права людини та модернізацію сфери культури. 
Ці та інші відгуки й зауваження будуть ретельно опрацьовані та використані в процесі 
доопрацювання “Стратегії”, й увійдуть у її кінцеву версію.

 З повним та скороченим текстами проекту “Модернізація України. Визначення пріоритетів 
реформ” можна ознайомитися на веб-сайтах Лабораторії законодавчих ініціатив (www.
parlament.org.uaparlament.org.ua), Міжнародного фонду “Відродження” (www.irf.kiev.ua), Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій (www.ier.kiev.ua), Центру політико-правових 
реформ (www.pravo.org.uawww.pravo.org.ua), а також порталах Громадський простір (www.civicua.orgwww.civicua.org) 
та “Майдан” (www.maidan.orgwww.maidan.org).

• З метою подолання національного та етнічного упередження для досягнення 
належного рівня толерантності та соціальної інтеграції етнічних меншин, Програмою 
було підтримано проект Громадської організації “Інформаційний прес-центр”. Він 
спрямований на формування толерантних стосунків в етнічній і конфесійних сферах, 
сприяння інтеграції в українське суспільство репатріантів, надання інформаційної і правової 
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допомоги мешканцям Криму різних етнічних груп у подоланні спільної для них земельної 
проблеми. Основною формою реалізації проекту стало виготовлення та демонстрація в 
ефірі декількох місцевих каналів низки телевізійних передач, спрямованих на вирішення 
піднятої в проекті проблеми.

• “Розвиток електронного урядування”. 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 2009 році підписано Меморандум про співпрацю Державного комітету інформатизації 
України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Державного підприємства 
“Укрінформресурс”, Севастопольського відділення Всеукраїнського Комітету підтримки 
Програми ООН щодо навколишнього середовища та Міжнародним фондом “Відродження” 
щодо розробки та втілення спільної програми “Сприяння впровадженню електронного 
урядування, електронної демократії та інформатизації органів місцевого самоврядування 
в АР Крим. Програма має втілюватися, зокрема, у містах Алушта, Судак та Ялта.

 Розроблено, публічно обговорено та направлено на затвердження Уряду проект “Концепції 
розвитку е-урядування в Україні” в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю МФВ і 
Державного комітету інформатизації України.

 Завдяки діяльності створеного Регіонального центру розвитку е-урядування в АР Крим 
(м.Судак) розроблено та розпочато очно-дистанційне навчання державних службовців 
та представників громадських організацій за курсами “Технології е-урядування” та 
“Комп’ютерна компетентність”.

 За підтримки МФВ Громадська рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій 
підготувала та вручила кандидатам у Президенти України “Настанови: Про невідкладні 
заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні”.

 За підтримки Міжнародного фонду “Відродження” у 2008 році в м. Вінниця реалізовано 
проект “Впровадження моделі е-урядування в межах територіальної громади міста Вінниця” 
та офіційно відкрито “Прозорий офіс” – Центр адміністративних послуг. Президент України 
на виїзній нараді у червні 2009 року у м. Вінниця, присвяченій питанням адміністративної 
реформи, рекомендував впровадити подібні офіси в усіх регіонах України.

 Детальніше: http: //www.rbc.ua/rus/newsline/2009/06/30/560127.shtmhttp: //www.rbc.ua/rus/newsline/2009/06/30/560127.shtml

• З метою сприяння громадському моніторингу енергетичної політики та розвитку 
енергозбереження в Україні, Програма в 2008-2009 роках значно розширила співпрацю 
з Revenue Watch Institute (Нью Йорк), відповідними програмами національних фондів 
енергозбереження в Україні
з Revenue Watch Institute (Нью Йорк), відповідними програмами національних фондів 
енергозбереження в Україні, Програма в 2008-2009 роках значно розширила співпрацю 
з Revenue Watch Institute (Нью Йорк), відповідними програмами національних фондів 

, Програма в 2008-2009 роках значно розширила співпрацю 

Інституту Відкритого Суспільства (ІВС) в Азербайджані, Грузії та Казахстані. Програмою в 
рамках власної операційної діяльності разом із національними фондами ІВС та експертами 
з означених країн в 2008 році було розроблено стратегічний документ, спрямований на 
ініціювання розширення Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях 
(Extractive Industries Transparency Initiative, ЕІТІ) на країни, територією яких транспортуються 
вуглеводневі ресурси. Цей документ було представлено на черговому саміті ЕІТІ в лютому 
2009 року в м. Доха (Катар).

 Одним із наслідків активного поширення підготовленого документу стало те, що Єврокомісія 
почала вимагати від Кабінету Міністрів України здійснення заходів для збільшення прозорості 
газового сектору. Зокрема, йшлося про приєднання України до ЕІТІ (http: //www.delo.ua/http: //www.delo.ua/
news/11004news/110047). Результатом такого зовнішнього тиску, а також проведеної силами Асоціації 
“ЕнергоТранспарентність” лобістської кампанії стало ухвалення Кабінетом Міністрів України 
Постанови № 1098 від 30 вересня 2009 р. “Про приєднання України до Ініціативи щодо 
забезпечення прозорості у видобувних галузях”. Цим документом затверджено текст 
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Заяви Кабінету Міністрів України про приєднання до ЕІТІ, Першого віце-прем’єр-міністра 
України призначено Уповноваженим Кабінету Міністрів України з питань реалізації ЕІТІ, 
нафтовидобувна та газовидобувна галузі визначені як пріоритетні у реалізації Ініціативи в 
Україні, створена робоча група з питань реалізації Ініціативи та затверджено її склад.

 Новою міжнародною ініціативою, реалізацію якої було розпочато в 2009 році, став проект 
Громадської організації “Діксі Груп” “Моніторинг можливостей розкриття публічної інформації 
та доступу до неї”. Передбачена проектом діяльність є елементом міжнародного проекту, 
який реалізується за однаковою методологією в Україні, Киргизстані, Азербайджані 
та Грузії і покликаний порівняти ситуацію з доступністю до публічної інформації в 
різних сферах у згаданих країнах. В рамках проекту заплановано проведення аналізу 
законодавства України на предмет забезпечення права громадян мати вільний доступ до 
публічної інформації в енергетичній сфері, проведення моніторингу фактичного виконання 
органами влади законодавства шляхом надсилання типових звернень до органів влади 
від представників громадськості, журналістів, неприбуткових організацій та фізичних осіб, 
підготовка та публікація аналітичного звіту тощо (http: //ua-energy.org/post/view/1http: //ua-energy.org/post/view/10). Після 
завершення провеведення аналогічних досліджень в Киргизстані, Азербайджані та Грузії 
отримані результати будуть узагальнені в рамках окремого міжнародного порівняльного 
дослідження.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

 Слід відзначити, що діяльність Програми в 2009 році здійснювалась на фоні глибокої 
соціально-економічної та політичної кризи. Політичний популізм, пов’язаний із підготовкою 
до виборів Президента України, перманентне протистояння політичних сил представлених 
у Верховній Раді України, що призвело до слабкої ефективності діяльності парламенту у 
вирішенні ключових суспільних проблем, скорочення фінансової підтримки громадських 
ініціатив з боку державного та місцевих бюджетів та багато інших факторів негативним чином 
позначилися на умовах для розвитку громадянського суспільства в цілому. Так, в 2009 році 
Верховна Рада України не спромоглася ухвалити жодного нормативно-правового акту, який 
напряму сприяв розвитку інститутів громадянського суспільства. Залишилися без розгляду 
з боку органу законодавчої влади напрацьовані у попередні роки переважно силами 
представників неурядових організацій, зокрема, за підтримки Програми, законопроекти, 
спрямовані на удосконалення законодавства для громадських та благодійних організацій, 
органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
тощо.

 Не менш проблемна ситуація спостерігалася і на рівні органів виконавчої влади. Окремі з 
ухвалених в 2009 році Кабінетом Міністрів України акти, на жаль, призвели до погіршення 
ситуації у сфері налагодження співпраці між органами виконавчої влади та організаціями 
громадянського суспільства. Показовою в цьому сенсі є Постанова Кабінету Міністрів 
України №1302 від 26.11.2009 р. “Про додаткові заходи щодо забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики”. Завдяки її положенням, 
наприклад, до складу громадських рад при центральних органах виконавчої влади відтепер 
можуть потрапити виключно представники всеукраїнських громадських організацій, що 
автоматично позбавило можливості бути включеним до їхнього складу представників 
провідних місцевих НУО. Неоднозначну оцінку можна також надати Постанові Кабінету 
Міністрів України №1103 від 14.10.2009 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2008 р. N 976”. Ухвалюючи цей документ, уряд скасував положення 
про необхідність утворення спеціального реєстру громадських експертиз, доручивши 
Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити виставлення певної інформації на 
урядовому сайті “Громадянське суспільство і влада”. Нагадаємо, що Постанова №976 від 
05.11.2008 року була розроблена за підтримки Програми.
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 В таких умовах, на загальнонаціональному рівні Програма була змушена частково 
переорієнтовувати свою діяльність на підтримку громадських ініціатив, виходячи із викликів 
часу, а також зосередити значну частину власної діяльності на підтримці проектів на 
місцевому рівні.

Партнерство та співпраця:

 На початку 2009 року разом з Програмою UNITER та Фондом “Східна Європа” було 
оголошено перший спільний конкурс, спрямований на підтримку реформ на місцевому 
рівні.

 Протягом останніх років Програма МФВ активно розвиває співпрацю із мережею Інституту 
Відкритого Суспільства та донорами.

 В рамках оголошення спільних конкурсів із мережевою Програмою OSI-LGI у 2009 році 
відбувалося сприяння проведенню адміністративно-територіальної реформи, реформи 
місцевого самоврядування і системи житлово-комунального господарства та підтримка 
важливих місцевих ініціатив, зокрема щодо зменшення наслідків соціально-економічної 
кризи та юридичного супроводу громадських ініціатив;

 Спільно з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF-OSI) забезпечувалося спільне 
фінансування діяльності аналітичних центрів на регіональному рівні;

 За результатами діяльності у співпраці з Інститутом Моніторингу доходів (RWI), був 
підготовлений та представлений на саміті ЕІТІ у Катарі спільний з відповідними програмами 
національних фондів Інституту Відкритого Суспільства в Азербайджані, Грузії, Киргизії 
та Казахстані стратегічний документ, спрямований на ініціювання розширення Ініціативи 
з прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) на країни, територією яких транспортуються 
вуглеводневі ресурси.

 В рамках впровадження е-урядування Програма активно співпрацює із Академією 
E-урядування (Таллінн, Естонія), заснованою за сприяння Інформаційної програми ІВС 
(Будапешт) та Програми Розвитку ООН, програмою “Схід-Схід” ІВС. Партнерами реалізації 
напряму є Державний комітет інформатизації України, ДП “Укрінформресурс”, Міністерство 
регіонального розвитку і будівництва України, Рада Міністрів АРК, Виконавчі комітети 
Міських рад: м.Судак, м.Алушта, м.Ялта, м.Вінниця, м.Миколаїв, м.Івано-Франківськ. Бізнес-
структури: Інтернет Асоціація України, компанія “Квазар-Мікро”, Hewlett-Packard в Україні, 
IBM в Україні, Intel Ukraine Microelectronics Ltd., компанія Microsoft та компанія “Аплана”.
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 6 $ 101982
Вінницька обл. 1 $ 4750
Волинська обл. 2 $ 16500
Дніпропетровська обл. 5 $ 63500
Донецька обл. 1 $ 2700
Житомирська обл. 1 $ 14000
Закарпатська обл. 1 $ 5000
м. Київ 29 $ 553948
Київська обл. 2 $ 21000
Кіровоградська обл. 5 $ 61290
Луганська обл. 6 $ 81500
Львівська обл. 7 $ 73000
Миколаївська обл. 3 $ 32208
Одеська обл. 2 $ 39000
Рівненська обл. 5 $ 68500
м. Севастополь 2 $ 30500
Сумська обл. 2 $ 45920
Тернопільська обл. 3 $ 45000
Харківська обл. 3 $ 58140
Херсонська обл. 2 $ 24500
Чернівецька обл. 5 $ 62250
Чернігівська обл. 2 $ 29000
Операційні проекти 4 $ 98962
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Спільний конкурс із Програмою 
UNITER та Фондом “Східна Європа”
Кількість проектів: 9 
Кількість організацій: 9
Сума: $ 100000
Частка у загальній сумі проектів: 1.66%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Волинська обл. 1 $ 5000
Дніпропетровська обл. 1 $ 15000
Житомирська обл. 1 $ 14000
Закарпатська обл. 1 $ 5000
м. Київ 3 $ 36000
Луганська обл. 1 $ 10000
Тернопільська обл. 1 $ 15000

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація 
“Фонд Суспільної Безпеки” (01033, м. Київ, а/с 100, 
тел. (044) 331 68 31)

Керівник проекту: Стадник Василь Костянтинович 
Зміст проекту: Незалежне громадське вивчення про-

блеми рейдерства, експертиза та аналіз норма-
тивно-правової та законодавчої бази із залучен-
ням провідних експертів-правників та економістів; 
залучення НУО (в першу чергу, підприємницьких) 
до активних заходів з протидії рейдерству; налаго-
дження ефективного інформаційного обміну між екс-
пертами з питань рейдерства. 

Сума: $ 12000

Організація: Громадська організація “Надія покоління” 
(44863, с. Маковичі, Турійський район, Волинська 
область,, тел. 8 033639-87-22)

Керівник проекту: Черен Ольга Миколаївна 
Зміст проекту: Розробка статуту територіальної гро-

мади с. Маковичі та навчання активістів громад 
району правовим механізмам вирішення питань міс-
цевого значення. 

Сума: $ 5000

Організація: Молодіжна громадська організація “Творче 
молодіжне об’єднання “Нівроку” (46016, м. Тернопіль, 
вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел. (0352) 420 172)

Керівник проекту: Ханас Володимир Васильович 

Зміст проекту: Залучення територіальної громади міста 
Тернопіль до участі в процесах прийняття владних 
рішень, підсилення підзвітності міської влади громаді 
шляхом розробки та прийняття статуту міста. 

Сума: $ 15000

Організація: Орган самоорганізації населення – комітет 
мікрорайону “Гагарінець” (91057, м. Луганськ, 
кв. Гагаріна, б. 14, к. 10, тел. 8 (0642) 50-84-24)

Керівник проекту: Кіріллова Тетяна Юріївна 
Зміст проекту: Створення сприятливих умов для 

забезпечення участі органів самоорганізації 
населення Луганська у процесах планування 
політики та реформ на місцевому рівні. 

Сума: $ 10000

Організація: Дніпропетровська міська громадська 
організація “Асоціація захисту прав споживачів 
житлово-комунальних послуг “Наш дім” 
(49089, м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, 14, 
кв. 61, тел. 056 788-42-75)

Керівник проекту: Хобот Павло Васильович 
Зміст проекту: Підвищення ефективності управління 

житловим фондом багатоквартирних будинків 
у м. Дніпропетровську шляхом розробки та 
розповсюдження ефективної моделі управління за 
участю ОСББ. 

Сума: $ 15000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Громадська організація “Карпатське 
Агентство Прав Людини “Вестед” (88015, м. Ужгород, 
вул. 8 Березня, 46/125, тел. (0312) 61-96-61)

Керівник проекту: Яцков Микола Миколайович 
Зміст проекту: Впровадження довгострокового 

планування у місті Виноградові для соціально-
економічного розвитку громади. 

Сума: $ 5000

Організація: Житомирський обласний центр 
молодіжних ініціатив (10008, м. Житомир, 
вул. Івана Кочерги, 11, тел. (0412) 41-89-82)

Керівник проекту: Карташов Андрій Вікторович 
Зміст проекту: Впровадження Статуту територіальної 

громади міста Житомира з метою збільшення 
та удосконалення існуючих інструментів прямої 
демократії для впливу активних громадян на місцеву 
владу, розробки місцевої політики та підвищення 
професійного рівня недержавних організацій. 

Сума: $ 14000

Організація: Орган самоорганізації населення “Комітет 
мікрорайону “Русанівка” (02154, м. Київ, Русанівська 
набережна, 20, м. Київ 02154, тел. 295-18-74)

Керівник проекту: Нестерков Андрій Євгенович 

Зміст проекту: Створення міського об’єднання органів 
самоорганізації населення, надання правових 
консультацій керівництву ОСНів м. Києва щодо 
захисту прав мешканців та збалансований розвиток 
Києва, підвищення поінформованості жителів 
міста щодо можливих способів самоорганізації 
та спільного вирішення загальних проблем 
через роботу сайту міського об’єднання органів 
самоорганізації населення. 

Сума: $ 10000

Організація: Громадська організація “Комітет прямої дії” 
(м. Київ, вул. Підвисоцького, б. 10, офіс 3, 
тел. (098) 552-77-00)

Керівник проекту: Гнап Дмитро Володимирович 
Зміст проекту: Скасування незаконної практики 

блокування коліс в місті Києві через організацію 
місцевої ініціативи для внесення змін до “Правил 
паркування транспортних засобів у м. Києві”, 
затверджених Рішенням Київради 47/207 від 
26.09.2002, надання інформаційної, правової та 
практичної допомоги автовласникам Києва з метою 
безкоштовного звільнення їх від блокування коліс та 
формування групи підтримки місцевої ініціативи. 

Сума: $ 14000
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Громадська експертиза діяльності 
органів виконавчої влади

Кількість проектів: 9 
Кількість організацій: 9
Сума: $ 108000
Частка у загальній сумі проектів: 1.79%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Дніпропетровська обл. 1 $ 15500
м. Київ 2 $ 27500
Луганська обл. 1 $ 13500
Львівська обл. 2 $ 19000
Рівненська обл. 1 $ 11000
Херсонська обл. 1 $ 12500
Чернівецька обл. 1 $ 9000

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 Іванович 
Зміст проекту: Проведення громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади щодо виконання 
чинного законодавства з питань протидії туберку-
льозу та на її основі визначення оцінки ефективності 
надання населенню протитуберкульозної допомоги 
та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів 
розв’язання суспільно значущих проблем, які існу-
ють у сфері боротьби із туберкульозом в Україні. 

Сума: $ 18000

Організація: Громадська організація “Інститут 
регіонального розвитку” (79008, м. Львів, пл. 
Галицька, 7, тел. 38 (0322) 97-18-54)

Керівник проекту: Федунь Ірина Петрівна 
Зміст проекту: Підвищення рівня (фаховості) впливу громад-

ськості на діяльність органів влади через механізм гро-
мадської експертизи на основі розробки, апробації меха-
нізмів та проведення громадської експертизи в сфері 
цінового регулювання і поширення досвіду її проведення. 

Сума: $ 12000

Організація: Молодіжна організація “Нова генерація” 
(73000, м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 19-А, 
оф.411, тел. 0522-41-03-00, 48-57-48)

Керівник проекту: Жукова Ольга Григорівна 
Зміст проекту: Визначення на основі громадської 

експертизи діяльності Херсонської обласної 
державної адміністрації особливостей впровадження 
обласної програми з утвердження гендерної 
рівності в області на період до 2010 року та 
досягнення нею запланованих цілей і задач, надання 
Херсонській облдержадміністрації відповідних 
фахових пропозицій та рекомендацій для прийняття 
ефективних управлінських рішень з урахуванням 
думки зацікавленої громадськості. 

Сума: $ 12500
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Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 26, офіс 318, тел. (032) 294 92 63)

Керівник проекту: Жукровський Ярослав Іванович 
Зміст проекту: Сприяння проведенню громадських 

експертиз діяльності місцевих державних 
адміністрацій у Львівській області та активізація 
інститутів громадянського суспільства по здійсненню 
громадського контролю за діяльністю посадових 
осіб задля покращення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики, 
вирішенні питань місцевого значення, покращення 
прозорості та відкритості цих органів. 

Сума: $ 7000

Організація: Чернівецьке обласне громадське 
об’єднання “Буковинський центр виборчих 
технологій” (58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, 
кв. 16, тел. (0372) 55 58 06)

Керівник проекту: Гаврада Ігор Остапович 
Зміст проекту: Апробація процедури проведення гро-

мадської експертизи щодо діяльності Чернівецької 
обласної державної адміністрації з впровадження 
Програми підтримки національно-культурних това-
риств, етнічних громад Чернівецької області та укра-
їнської діаспори у 2007-2009 роках. 

Сума: $ 9000

Організація: Рівненська обласна громадська 
організація “Комітет виборців України” (33028, 
м. Рівне, вул. Княгині Ольги 8, 2 поверх або а/с 80, 
тел. 0362-26-39-43, 26-38-47)

Керівник проекту: Горецький Олексій Андрійович 
Зміст проекту: Проведення громадської експертизи 

роботи Органів Державного реєстру виборців 
в Рівненській області шляхом практичного 
застосування Постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 листопада 2008 р.№ 976 “Про затвердження 
Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади”. 

Сума: $ 11000

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики” 
(49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110,
тел. (056) 744 42 24)

Керівник проекту: Літвінов Олексій Володимирович 
Зміст проекту: Розвиток спроможності інститутів 

громадянського суспільства та громадських 
експертів проводити громадську експертизу 
діяльності місцевих органів виконавчої влади 
шляхом підвищення фахового рівня 15 громадських 
експертів з розробки методології та проведення 
громадської експертизи регуляторної діяльності 
місцевих органів виконавчої влади. 

Сума: $ 15500

Організація: Луганська обласна громадська 
правозахисна жіноча організація “Чайка” 
(91021, м. Луганськ, кв. Гайового, буд. 6 А, 
тел. 8 0642 65-49-14)

Керівник проекту: Мартьянова Тетяна Олександрівна 
Зміст проекту: Сприяння реальному реформуванню ЖКГ 

в Луганській області шляхом напрацювання пропозицій 
для органів виконавчої влади, підвищення прозорості 
діяльності Луганської облдержадміністрації у сфері 
ЖКГ через проведення громадської експертизи. 

Сума: $ 13500

Організація: Орган самоорганізації населення “Комітет 
мікрорайону “Русанівка” (02154, м. Київ, Русанівська 
набережна, 20, м. Київ 02154, тел. 295-18-74)

Керівник проекту: Поплавська Алла Миколаївна 
Зміст проекту: Покращення якості житлово-комуналь-

них послуг, які надаються мешканцям мікрорайону 
Русанівка через запровадження механізмів громад-
ської участі та громадського контролю за процесом 
формування та виконання Дніпровською районною у 
місті Києві державною адміністрацією загальномісь-
ких заходів “Твій дім, твоє подвір’я”. 

Сума: $ 9500
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Сприяння зменшенню наслідків соціально-
економічної кризи на місцевому рівні

Кількість проектів: 8 
Кількість організацій: 8
Сума: $ 98000
Частка у загальній сумі проектів: 1.62%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 9000
Київська обл. 1 $ 9000
Луганська обл. 1 $ 10000
Львівська обл. 1 $ 8000
Рівненська обл. 1 $ 20000
Тернопільська обл. 2 $ 30000
Чернігівська обл. 1 $ 12000

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація “Євпаторійський 
центр регіонального розвитку” (97400, АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 133, 
тел. 8 (06569) 42-6-42)

Керівник проекту: Шарапов Аркадій Вальтерович 
Зміст проекту: Проведення громадської експертизи 

нормативних актів і рішень ухвалених 
Євпаторійським міськвиконкомом щодо 
стимулювання розвитку малого та середнього 
бізнесу та здійснення громадського моніторингу 
ефективності використання бюджетних коштів. 

Сума: $ 9000

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
“Громадська рада” (14017, м. Чернігів, а/с 891, 
тел. (0462) 67 75 75)

Керівник проекту: Герасименко Катерина Вікторівна 
Зміст проекту: Сприяння зменшенню наслідків 

соціально-економічної кризи на місцевому рівні 
через забезпечення громадського контролю за 
діяльністю органів місцевого самоврядування, 
місцевих органів виконавчої влади щодо формування 
дохідної частини бюджету м. Чернігова. 

Сума: $ 12000

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

Керівник проекту: Дарнопих Валентина Олексіївна 
Зміст проекту: Створення інструментарію по впрова-

дженню інтенсифікаційних методів управління кому-
нальною власністю шляхом підвищення ефектив-
ності прийняття управлінських рішень та залучення 
громадської ініціативи задля формування умов напо-
внення дохідної частини бюджету м. Славутич. 

Сума: $ 9000

Організація: Фундація імені князів-благодійників 
Острозьких (33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 11 
(а/с 114), тел. (0362) 22-10-81)

Керівник проекту: Пражмовський Віктор Анатолійович 
Зміст проекту: Розширення території дії системи соці-

альних знижок “МнОГОкартка” протягом 9 місяців 
залучити до благодійництва не менше 10000 грома-
дян, а також не менше 300 магазинів та установ, які 
нададуть соціальні знижки для громадян 6 найбільших 
районних центрів та міст Рівненської області (Здолбу-
нів, Острог, Дубно, Костопіль, Сарни, Кузнецовськ). 

Сума: $ 20000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Молодіжна громадська організація “Творче 
молодіжне об’єднання “Нівроку” (46016, м. Тернопіль, 
вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел. (0352) 420 172)

Керівник проекту: Ханас Володимир Васильович 
Зміст проекту: Сприяння підвищенню ефективності 

обласного бюджету Тернопільської області шляхом 
забезпечення участі громади у процесі його 
формування та контролю за виконанням. 

Сума: $ 15000

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 26, офіс 318, тел. (032) 294 92 63)

Керівник проекту: Жукровський Ярослав Іванович 
Зміст проекту: Активізація та впровадження у місцевих 

громадах ефективних інструментів здійснення 
громадського контролю за діяльністю органів і 
посадових осіб місцевого самоврядування м. Львова 
у сфері реалізації бюджетної політики, зокрема щодо 
підвищення прозорості формування і публічного 
звітування про результати виконання місцевого 
бюджету, а також забезпечення участі громадськості 
у бюджетному процесі та моніторинг ефективності 
використання бюджетних коштів на місцевому рівні. 

Сума: $ 8000

Організація: Громадська організація “Луганська 
обласна фундація “Регіон і Громада” (91000, 
м. Луганськ, вул. Пушкіна, буд. 8, оф. 304, 
тел. (0642) 93 24 59)

Керівник проекту: Бойко Наталія Іванівна 
Зміст проекту: Розробка та впровадження інноваційних 

підходів до вирішення місцевих проблем, 
загострених кризою, із мінімізацією фінансового 
навантаження на місцеві бюджети; розробка і 
впровадження нових нормативно-правових актів в 
системі підготовки та реалізації фінансово-майнових 
рішень щодо земельних ресурсів. 

Сума: $ 10000

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 Ярославович 
Зміст проекту: Впровадження інноваційної моделі 

розвитку сільського (зеленого) туризму як одного 
з інструментів мобілізації внутрішніх можливостей 
сільських громад Тернопільського Подністров’я в 
подоланні наслідків економічної кризи. 

Сума: $ 15000
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Мікрогранти для підтримки 
громадських ініціатив

Кількість проектів: 7 
Кількість організацій: 7
Сума: $ 127000
Частка у загальній сумі проектів: 2.10%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Кіровоградська обл. 1 $ 15000
Луганська обл. 1 $ 20000
Львівська обл. 1 $ 17000
Одеська обл. 1 $ 20000
Рівненська обл. 1 $ 18000
Чернівецька обл. 1 $ 20000
Чернігівська обл. 1 $ 17000

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація “Територія успіху” 
(25011, м. Кіровоград, вул. Чайковського, 42, 
тел. (0522) 27-09-67)

Керівник проекту: Дуднік Інга В’ячеславівна 
Зміст проекту: Активізація територіальних громад 

Кіровоградської області та формування досвіду з 
вирішення проблем територіальних громад. 

Сума: $ 15000

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

Керівник проекту: Стасюк Руслана Петрівна 
Зміст проекту: Надання підтримки для реалізації 

мікропроектів громадських ініціатив у сфері розвитку 
самоорганізації населення за місцем проживання у 
територіальних громадах Рівненщини. 

Сума: $ 18000

Організація: Громадська організація “Асоціація 
підтримки розвитку місцевого самоврядування” 
(91493, м. Луганськ, кв. Шевченко, 14/67, 
тел. (0642) 59-97-05.)

Керівник проекту: Шевченко Наталія Євгенівна 
Зміст проекту: Розвиток громадських ініціатив 

у сфері самоорганізації населення шляхом 
пошуку та впровадження дієвих механізмів для 
відстоювання власних прав та групових інтересів у 
взаємовідносинах з органами державної влади. 

Сума: $ 20000

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

Керівник проекту: Ковальчук Олександр Олександрович
Зміст проекту: Публічна мікрогрантова підтримка 

локальних ініціатив самоорганізованих груп чернів-
чан задля вирішення системних проблем організа-
цій громадянського суспільства та стимулювання 
їхніх дій, спрямованих на вирішення житлово-кому-
нальних, екологічних, соціальних та інших актуаль-
них проблем громад, в тому числі через поширення 
інформації про успішні історії вирішення проблем 
громад та захист їхніх законних прав. 

Сума: $ 20000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Ріпкинська районна громадська 
організація “Центр сприяння економічному та 
соціальному розвитку Ріпкинського регіону” 
(15000, вул. Святомиколаївська, буд. 92, 
смт Ріпки, Ріпкинський район, Чернігівська область, 
тел. (04641) 2-31-00)

Керівник проекту: Нечепорук Оксана Валеріївна 
Зміст проекту: Підтримка суспільно значущих 

громадських ініціатив у сфері розвитку громади 
та вирішення нагальних проблем місцевих громад 
шляхом впровадження системних змін щодо 
механізму соціального замовлення, проведення 
просвітницьких заходів та надання мікрогрантової 
підтримки. 

Сума: $ 17000

Організація: Одеська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (65023, м. Одеса, а/с 209, 
тел. (048) 716-40-18, (048) 716-46-83)

Керівник проекту: Бондаренко Надія Олексіївна 
Зміст проекту: Сприяння розвитку громадських 

ініціатив в Одеській області через надання та 

адміністрування мікрогрантів громадським 
організаціям, органам самоорганізації населення, 
об’єднанням співвласників багатоквартирних 
будинків та ініціативним групам громадських 
активістів Одеської області на вирішення нагальних 
проблем місцевих громад шляхом організації та 
проведення публічного конкурсу. 

Сума: $ 20000

Організація: Фонд розвитку громадських організацій 
“Західноукраїнський ресурсний центр” 
(79008, м. Львів, вул. Лисенка, 21, 
тел. 0322 97-66-24)

Керівник проекту: Полуйко Василь Юліанович 
Зміст проекту: Зміцнення потенціалу мешканців 12-ти 

“сіл без сільради” Львівської, Тернопільської, Івано-
Франківської областей в галузі відстоювання їхніх 
прав і групових інтересів для вирішення місцевих 
проблем. 

Сума: $ 17000

Сприяння проведенню реформи 
місцевого самоврядування

Кількість проектів: 1 
Кількість організацій: 1
Сума: $ 70000
Частка у загальній сумі проектів: 1.16%

Проект, підтриманий за програмою: 

Організація: Громадська організація “Фонд “Європа 
ХХІ” (м. Київ, 5, кв. 6, пр-т Перемоги, 
тел. (044) 236-08-96)

Керівник проекту: Усатенко Галина Олегівна 
Зміст проекту: Забезпечення прийняття 

парламентського рішення щодо реформування 
місцевого самоврядування в Україні на основі 

комплексного дослідження досвіду реформ в 
Україні, аналізу позицій стейкхолдерів (зацікавлених 
сторін), зокрема акторів галузевої державної 
політики парламентських фракцій та інших суб’єктів 
законотворчого процесу, від яких залежить 
прийняття рішень. 

Сума: $ 70000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Громадські центри реформування системи 
житлово-комунального господарства

Кількість проектів: 7 
Кількість організацій: 7
Сума: $ 89200
Частка у загальній сумі проектів: 1.48%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Волинська обл. 1 $ 11500
Дніпропетровська обл. 1 $ 13000
м. Київ 1 $ 13700
Луганська обл. 1 $ 12000
Львівська обл. 1 $ 13000
Миколаївська обл. 1 $ 12000
Чернівецька обл. 1 $ 14000

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська 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 Семенівна 
Зміст проекту: Сприяння створенню нових та 

підвищенню ефективності існуючих ОСББ м. 
Дніпропетровська через забезпечення надання 
їм консультативної, інформаційної, організаційної, 
методичної та первинної правової допомоги, 
поширення в регіоні кращого досвіду реформування 
у системі житлово-комунального господарства. 

Сума: $ 13000

Організація: Волинська обласна громадська молодіжна 
організація “Волинський інститут підтримки та 
розвитку громадських ініціатив” (43000, м. Луцьк, 
вул. Глушець, 49, офіс 51, тел. 8 (0332) 78-59-65)

Керівник проекту: Лавринюк Петро Петрович 
Зміст проекту: Сприяння створенню нових та 

підвищення ефективності діяльності існуючих ОСББ 
м. Луцька через забезпечення надання правових, 
інформаційних, консультаційних, методичних та 
інших видів послуг шляхом створення “Асоціації 

ОСББ у м. Луцьк”, проведення інформаційних заходів 
щодо поширення ідеї про необхідність створення 
нових ОСББ, популяризація діяльності існуючих 
ОСББ у місті. 

Сума: $ 11500

Організація: Львівська громадська організація “Центр 
досліджень місцевого самоврядування” 
(79000, м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), 
тел. (032) 24-324-16)

Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович 
Зміст проекту: Розбудова та покращення діяльності 

“Регіонального інформаційно-навчального центру 
з управління житловою нерухомістю” у м. Львові, 
основними завданнями якого є навчально-
інформаційна робота в західному регіоні України 
для керівників ОСББ, керівників комунальних 
підприємств та управляючих фірм на основі 
проведення 3-4 денних навчальних семінарів у 
партнерських містах Західної України, а також 
надання консультацій фахівцями Центру (телефон, 
Інтернет, практичні заняття). 

Сума: $ 13000

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

Керівник проекту: Анциперова Лідія Миколаївна 
Зміст проекту: Підвищення прозорості у галузі надання 

комунальних послуг населенню шляхом активізації 
діяльності місцевих ОСББ та створення підвалин для 
демонополізації ринку комунальних послуг. 

Сума: $ 14000

Організація: Громадська організація “Луганський 
обласний центр політичних та соціологічних 
досліджень “Політсоціум” (91055, м. Луганськ, 
вул. Октябрська, 46, тел. (0642) 52-81-31)

Керівник проекту: Іванов Володимир Валентинович 
Зміст проекту: Підвищення професійної підготовки 

активу діючих ОСББ та ініціативних груп із створення 
ОСББ через проведення тренінгів для просування 
реформи житлово-комунального господарства в 
Луганській області. 

Сума: $ 12000

Організація: Вознесенська міська громадська 
організація “Агентство економічного розвитку” 
(56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, 
вул. Леніна, 41 (2 поверх), тел. (05134) 3-22-50)

Керівник проекту: Аверков Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Підвищення ефективності діяльності 

існуючих ОСББ та стимулювання створення нових 
шляхом надання інформаційно-консультативної 
допомоги та створення сприятливих умов для їх 
розвитку. 

Сума: $ 12000

Організація: Громадська організація “Центр правової 
допомоги населенню “Громадський захисник” 
(м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 44, корпус Е, 
офіс 24, тел. (044) 201 64 79)

Керівник проекту: Шуміхін Сергій Володимирович 
Зміст проекту: Забезпечення діяльності Центрів 

підтримки реформування системи ЖКГ у 
Солом’янському, Деснянському, Дніпровському, 
Святошинському, Голосіївському районах міста 
Києва шляхом надання безоплатних консультаційних 
послуг, навчання ініціативних груп, поширення 
доступної інформації про ОСББ, підготовка 
пропозицій і лобіювання рішень КМДА, спрямованих 
на підвищення ефективності мережі ОСББ. 

Сума: $ 13700
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Залучення громадськості 
до підготовки правових актів

Кількість проектів: 9 
Кількість організацій: 9
Сума: $ 100000
Частка у загальній сумі проектів: 1.66%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 6000
Вінницька обл. 1 $ 4750
м. Київ 1 $ 15000
Київська обл. 1 $ 12000
Кіровоградська обл. 1 $ 8000
Одеська обл. 1 $ 19000
Харківська обл. 1 $ 16000
Чернівецька обл. 2 $ 19250

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Чорній Любомир Ігорович 
Зміст проекту: Створення необхідних передумов для 

впровадження в Україні механізмів контрактування 
соціальних послуг шляхом вивчення існуючої на 
місцевому рівні практики і зарубіжного досвіду, 
дослідження наявних нормативно-правових, 
адміністративних і фінансових передумов для 
підготовки відповідних законодавчих пропозицій та 
рекомендацій щодо впровадження. 

Сума: $ 15000

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

Керівник проекту: Зубар Наталія Володимирівна 
Зміст проекту: Забезпечення належного, своєчасного, 

повного інформування суспільства про діяльність 

органів виконавчої влади та, відповідно, 
забезпечення реальних можливостей громадського 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади 
шляхом внесення змін до Порядку оприлюднення у 
мережі Інтернет інформації про діяльність органів 
виконавчої влади. 

Сума: $ 16000

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 Васильович 
Зміст проекту: Створення умов для розвитку інституту 

управителів в м. Чернівці через підготовку лідерами 
громадських організацій та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків в м. Чернівці “Положення 
про організацію та надання послуг з управління 
будинком, спорудою або групою будинків” та 
лобіювання його прийняття міською радою. 

Сума: $ 7000

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

Керівник проекту: Дарнопих Валентина Олексіївна 
Зміст проекту: Створення ефективної системи 

управління земельними ресурсами шляхом 
розробки, публічного обговорення та громадського 
лобіювання ухвалення нових та удосконалення 
наявних правових актів органами місцевого 
самоврядування. 

Сума: $ 12000

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

Керівник проекту: Крупник Андрій Семенович 
Зміст проекту: Створення умов для безпосередньої 

участі членів територіальних громад у вирішенні 
питань місцевого значення та розвитку органів 
самоорганізації населення шляхом нормативного 
забезпечення проведення загальних зборів членів 
територіальних громад за місцем проживання. 

Сума: $ 19000

Організація: Громадська організація “Євпаторійський 
центр регіонального розвитку” (97400, АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 133, 
тел. 8 (06569) 42-6-42)

Керівник проекту: Шарапов Аркадій Вальтерович 
Зміст проекту: Розробка та впровадження “Методичних 

рекомендацій щодо підготовки цільових програм в м. 
Євпаторія” для розв’язання проблеми розроблення 
програм місцевого розвитку та здійснення якісного 
контролю за їх виконанням з боку громадськості. 

Сума: $ 6000

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

Керівник проекту: Жабчик Лідія Григорівна
Зміст проекту: Створення правових умов для розвитку 

системи органів самоорганізації міста Кіровоград 
шляхом проведення кампанії громадянського 
представництва на підтримку громадського варіанту 
Положення про систему органів самоорганізації 
населення. 

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 Володимирович 
Зміст проекту: Підготовка громадськістю пропозицій 

щодо внесення змін та доповнень до Статуту 
територіальної громади міста Хмільника, що 
стосується порядку внесення місцевих ініціатив, 
шляхом розробки, публічного обговорення 
та громадського лобіювання ухвалення таких 
пропозицій. 

Сума: $ 4750

Організація: Чернівецька обласна громадська 
організація “Комітет виборців” (58000, м. Чернівці, 
вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 555-734)

Керівник проекту: Баб’юк Ігор Орестович 
Зміст проекту: Підвищення дієвості та ефективності 

органів самоорганізації населення м. Чернівці 
у вирішенні місцевих проблем через розробку 
проекту положення “Про органи самоорганізації 
населення в м. Чернівці”, ведення адвокасі-кампанії 
щодо його прийняття, а також надання правової, 
консультативної, інформаційно-методичної та іншої 
допомоги представникам ОСН шляхом організації 
роботи Громадської приймальні та проведення 
навчальних заходів. 

Сума: $ 12250
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Юридичний супровід громадських ініціатив

Кількість проектів: 8 
Кількість організацій: 8
Сума: $ 105000
Частка у загальній сумі проектів: 1.74%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Дніпропетровська обл. 2 $ 20000
м. Київ 1 $ 20000
Кіровоградська обл. 1 $ 11500
Луганська обл. 1 $ 16000
Львівська обл. 1 $ 12000
Сумська обл. 1 $ 13500
Херсонська обл. 1 $ 12000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Асоціація 
інвесторів будівництва жилого будинку” 
(03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 34, 
офіс А 405, тел. 38 (044) 229-57-79)

Керівник проекту: Биковець Валерій Іванович 
Зміст проекту: Надання допомоги ініціативним групам 

громадян – інвесторів у житлове будівництво в 
самоорганізації та юридичний супровід захисту 
їхніх прав та групових інтересів у взаємовідносинах 
із забудовниками, органами державної влади та 
місцевого самоврядування, представлення та 
відстоювання інтересів приватних інвесторів у судах. 

Сума: $ 20000

Організація: Громадська організація “Центр 
громадської адвокатури” (79008, м. Львів, 
вул. Родини Крушельницьких, 3/13, 
тел. (032) 235-45-19)

Керівник проекту: Яцків Тетяна Геннадіївна 
Зміст проекту: Забезпечення юридичної підтримки 

організаціям громадського сектору, ОСББ, 
громадським ініціативам та проектам у сфері 
місцевого розвитку та у відносинах громади з 
владою. 

Сума: $ 12000

Організація: Кіровоградська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації “Асоціація 
сприяння самоорганізації населення” (25005, 
м. Кіровоград, а/с 48, тел. 38 (0522) 27-27-54)

Керівник проекту: Краузе Наталія Сергіївна 
Зміст проекту: Посилення спроможності органів 

самоорганізації населення міста Кіровограда 
реально впливати на вироблення та реалізацію 
місцевої політики через юридичне представництво 
їхніх інтересів фахівцями Центру розвитку локальної 
демократії. 

Сума: $ 11500

Організація: Громадське об’єднання “За майбутнє 
Херсона” (73000, м. Херсон, вул. Суворова, 37, 
тел. (0552) 26 31 46)

Керівник проекту: Бахматова Галина Миколаївна 
Зміст проекту: Підвищення спроможності органів 

самоорганізації населення та ініціативних груп 
у відстоюванні своїх прав на отримання якісних 
комунальних послуг шляхом надання правової та 
інформаційно-консультативної допомоги органам 
самоорганізації населення та ініціативним групам 
громадян. 

Сума: $ 12000

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

Керівник проекту: Ращупкіна Юлія Володимирівна 
Зміст проекту: Забезпечення результативної реалізації 

ініціатив ОСН, ОСББ та місцевих ініціативних 
груп на рівні територіальних громад Луганщини 
у сфері планування та забудови територій через 
надання послуг із безкоштовного кваліфікованого 
юридичного супроводу їх реалізації. 

Сума: $ 16000

Організація: Сумська міська громадська організація 
одиноких матерів та матерів-інвалідів “Вербена” 
(40034, м. Суми, пр. М. Лушпи, 10/338, 
тел. (0542) 32 47 37, (0542) 799-002)

Керівник проекту: Поліщук Неля Іванівна 
Зміст проекту: Забезпечення надання безоплатної 

правової консультативної допомоги ОСББ, органам 
самоорганізації населення та ініціативним групам 
громадян в процесі вирішення ними актуальних 
питань місцевого розвитку. Проведення тренінгів 
для членів ОСББ, органів самоорганізації населення 
та ініціативних груп громадян з питань правового 
забезпечення їхньої діяльності. 

Сума: $ 13500

Організація: Дніпропетровська міська громадська 
організація “Асоціація захисту прав споживачів 
житлово-комунальних послуг “Наш дім” 
(49089, м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, 14, 
кв. 61, тел. 056 788-42-75)

Керівник проекту: Хобот Павло Васильович 
Зміст проекту: Сприяння підвищенню ефективності 

діяльності існуючих ОСББ та ЖБК м. Дніпро-
петровська через надання їм консультативної 
правової допомоги шляхом створення “Юридичної 
приймальні для ОСББ та ЖБК м. Дніпропетровська”. 

Сума: $ 13000

Організація: Павлоградський міський благодійний фонд 
“Горєніє” (51400, Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, 98/401, вул. К.Маркса, 
тел. (05632) 6-02-81)

Керівник проекту: Гречко Олена Валеріївна 
Зміст проекту: Забезпечення юридичного супроводу 

діяльності громадських організацій, ОСББ та 
органів самоорганізації населення м. Павлоград 
шляхом створення та організації роботи юридичного 
консультаційного центру. 

Сума: $ 7000

Підтримка ініціатив громадянського суспільства, 
спрямованих на подолання національного та 
етнічного упередження

Кількість проектів: 1 
Кількість організацій: 1
Сума: $ 15000
Частка у загальній сумі проектів: 0.25%

Проект, підтриманий за програмою: 

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

Керівник проекту: Самар Валентина Іванівна 
Зміст проекту: Формування толерантних стосунків в 

етнічній і конфесійних сферах, сприяння інтеграції 
в українське суспільство репатріантів, надання 
інформаційної і правової допомоги мешканцям 
Криму різних етнічних груп у подоланні спільної для 
них земельної проблеми. 

Сума: $ 15000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Сприяння громадському моніторингу доходів 
в енергетичному секторі України

Кількість проектів: 4 
Кількість організацій: 3
Сума: $ 77300
Частка у загальній сумі проектів: 1.28%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 54800
м. Севастополь 1 $ 22500

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, 
к. 424, 423, тел. (044) 230 82 39, (066) 734-69-52)

Керівник проекту: Павленко Ростислав Миколайович 
Зміст проекту: Інформування громадянського 

суспільства про стан справ щодо кризи 
газопостачання, дійсних позицій та передумов 
сторін, а також посилення громадського контролю 
як за станом функціонування енергетичного сектору 
України в цілому, так і за вирішенням конфлікту. 

Сума: $ 2800

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, 
к. 424, 423, тел. (044) 230 82 39, (066) 734-69-52)

Керівник проекту: Павленко Ростислав Миколайович 
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, адвокація обрання урядом і 
енергетичними компаніями стратегії прозорості. 

Сума: $ 37000

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

Керівник проекту: Гончар Михайло Михайлович 
Зміст проекту: Залучення господарюючих суб’єктів 

в нафтогазовій сфері до ініціатив EITI з метою 
покращення ситуації з транспарентністю в 
нафтогазовому секторі, підтримки національного 
економічного та соціального розвитку, забезпечення 
енергетичної безпеки країни та ефективного 
міжнародного співробітництва. 

Сума: $ 22500

Організація: Громадська організація “Діксі Груп” 
(02154, м. Київ, Русанівський бульвар, 6 кв. 22, 
тел. 8 (066) 723-94-10)

Керівник проекту: Павленко Олена Михайлівна 
Зміст проекту: Сприяння підвищенню доступності 

публічної інформації в енергетичній сфері, якою 
володіють органи влади, для суспільства з метою 
подальшого порівняння ступеня відкритості 
публічної інформації в Україні, Азербайджані, Грузії, 
Киргизстані. 

Сума: $ 15000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Електронне врядування

Кількість проектів: 6 
Кількість організацій: 4
Сума: $ 151000
Частка у загальній сумі проектів: 2.50%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 3 $ 71982
м. Київ 1 $ 42748
Миколаївська обл. 1 $ 16708
Операційні проекти 1 $ 19562

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація “Кримський центр 
ініціатив у eлектронному урядуванні” 
(98000, АР Крим, м. Судак, вул. Жовтнева, 34, 
тел. 38 (006566) 33-852)

Керівник проекту: Храпак Віктор Іванович 
Зміст проекту: Забезпечення життєдіяльності 

Регіонального центру розвитку електронного 
урядування в АР Крим 

Сума: $ 15282

Організація: Державне підприємство “Державний центр 
інформаційних ресурсів України” (01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 22, тел. (044) 270-61-99)

Керівник проекту: Дзюба Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Створення та урочисте відкриття Україн-

ського центру розвитку електронного урядування 
Сума: $ 42748

Організація: Севастопольське відділення 
Всеукраїнського Комітету підтримки Програми ООН 
щодо навколишнього середовища 
(99011, АР Крим, м. Севастополь, вул. Демидова, 13, 
тел. 8 (0692) 55-90-66)

Керівник проекту: Прималенний Олександр Олексійович 
Зміст проекту: Підготовка та публічне обговорення 

проекту “Програми розвитку електронного 
урядування в АР Крим”. Впровадження технологій 
е-урядування із органами місцевого самоврядування 
міст Алушта, Судак та Ялта 

Сума: $ 15000

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

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович 
Зміст проекту: Проведення аналізу політики Міської 

ради м.Миколаєва щодо оперативного доступу 
громадян до інформації, оперативності надання 
адміністративних послуг та комплексу заходів з 
впровадження е-врядування та місцевому рівні 

Сума: $ 16708

Організація: Громадська організація “Кримський центр 
ініціатив у eлектронному урядуванні” 
(98000, АР Крим, м. Судак, вул. Жовтнева, 34, 
тел. 38 (006566) 33-852)

Керівник проекту: Храпак Віктор Іванович 
Зміст проекту: Діяльність Регіонального центру 

розвитку електронного урядування в АР Крим 
щодо формування політики в АР Крим з розвитку 
е-урядування та е-демократії, проведення науково-
дослідницької, навчально-методичної, інформаційної 
та технологічної роботи 

Сума: $ 41700

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

Керівник проекту: Архипська Олеся Ігорівна 
Зміст проекту: Підготовка та публічне обговорення 

проекту “Концепції розвитку електронного 
урядування в Україні” 

Сума: $ 19562

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 15 
Кількість організацій: 14
Сума: $ 184060
Частка у загальній сумі проектів: 3.05%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Донецька обл.Донецька обл. 1 $ 2700
м. Київ 6 $ 63010
Кіровоградська обл. 2 $ 26790
Львівська обл. 1 $ 4000
Миколаївська обл. 1 $ 3500
Рівненська обл. 2 $ 19500
Сумська обл. 1 $ 32420
Харківська обл. 1 $ 32140

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Фонд сприяння місцевому самоврядуванню 
України (01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, 
офіс 228, тел. (044) 285-77-58, 286-4863)

Керівник проекту: Пухтинський Микола Олександрович 
Зміст проекту: Прискорення здійснення 

децентралізації державної влади в умовах 
фінансово-економічної кризи на основі мобілізації 
наявного інтелектуального ресурсу українських 
та міжнародних експертів, науковців, народних 
депутатів України, представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, громадських 
інституцій, бізнесових кіл, підготовки матеріалів 
для проведення парламентських комітетських та 
міжкомітетських слухань з цієї проблематики. 

Сума: $ 10000
Організація: Фундація імені князів-благодійників 

Острозьких (33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 11 
(а/с 114), тел. (0362) 22-10-81)

Керівник проекту: Краплич Руслан Ростиславович 
Зміст проекту: Поширення протягом 5-ти місяців 

в Україні ефективної моделі допомоги бідним у 
громадах, що полягає в консолідації громадян, 
бізнесу, благодійних організацій, ЗМІ та влади 
шляхом випуску книги (кейс-стаді) “Система 
соціального дисконту”. 

Сума: $ 6000

Організація: Непідприємницька громадська організація 
“Західноукраїнський центр соціального партнерства” 
(33028, м. Рівне, а/с 114, тел. 0362 22 10 81)

Керівник проекту: Герус Олена Миколаївна 
Зміст проекту: Узагальнення й обговорення 

ефективних практик створення, поповнення і 
розвитку ендавменту та підготовка силами залучених 
експертів і подання на розгляд Верховної Ради 
України законопроекту про цільовий/недоторканий 
капітал (ендавмент) за участі не менше 20 впливових 
благодійних та неприбуткових інституцій. 

Сума: $ 13500

Організація: Громадська організація “Інститут 
інформаційного права” (79000, м. Львів, 
вул. Хвильового, 38/41, тел. (032) 261 46 71)

Керівник проекту: Чернявська Галина Павлівна 
Зміст проекту: Посилення впливу громадських 

організацій на вирішення проблем громади 
міста Львова шляхом популяризації, здійснення 
моніторингу та висвітлення на сайті www.ngo.lviv.ua 
результатів проведення у місті громадських слухань 
та реалізації програми фінансування соціально-
культурних проектів. 

Сума: $ 4000

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Центр близькосхідних досліджень 
(01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 210, 
тел. (044) 279-07-72)

Керівник проекту: Богомолов Олександр Вікторович 
Зміст проекту: Поширення суспільно значущих 

результатів проекту “Мусульмани і влада: іспит на 
громадянську толерантність”, здійсненого Центром 
за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” 
серед широкого кола політиків, експертів, 
журналістів і науковців. 

Сума: $ 800

Організація: Громадська організація “Центр 
“Соціальні індикатори” (04070, м. Київ, а/с 92, 
тел. (044) 537 33 76)

Керівник проекту: Дишлевий Олександр Петрович 
Зміст проекту: Проведення загальнонаціонального 

опитування в Україні (підготовка та друк польових 
документів, проведення опитування, контроль, 
введення даних) й аналіз його результатів. Анкета 
перекладена і адаптована до умов України 
експертами Інституту соціології НАН України. 
Результати опитування надруковані у спеціальній 
брошурі. 

Сума: $ 18500

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

Керівник проекту: Волошина Алла Володимирівна 
Зміст проекту: Сприяння розвитку в Україні інструменту 

громадської експертизи через створення в мережі 
Інтернет спеціалізованого ресурсу, присвяченого 
навчанню громадських активістів інструментам 
проведення громадської експертизи. 

Сума: $ 15790

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Громадянська мережа “ОПОРА” (01103, м. Київ, 
вул. Підвисоцького, 10/10, к. 3, тел. (044) 503-08-23)

Керівник проекту: Косий Василь Васильович 
Зміст проекту: Проведення громадської експертизи 

роботи Головного управління з питань взаємодії зі 
ЗМІ та зв’язків з громадськістю КМДА і розробка 
пропозицій щодо оптимізації статей бюджету Києва. 

Сума: $ 12000

Організація: Благодійний фонд “Інститут аналізу 
політики та стратегій” (03057, м. Київ, 
вул. С. Перовської, 5, к, 900, тел. (044) 456-13-86)

Керівник проекту: Кілієвич Олександр Іванович 
Зміст проекту: Формування базових знань і 

вмінь у представників НУО-грантерів конкурсу 
“Об’єднаймось заради реформ (Uniter)” щодо 
практичного застосування методів аналізу 
політики (public policy analysis) шляхом проведення 
дводенного тренінгу на тему “Права та спроможність 
ОГС щодо вироблення суспільної політики”. 

Сума: $ 2500

Організація: Вознесенська міська громадська 
організація “Агентство економічного розвитку” 
(56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, 
вул. Леніна, 41 (2 поверх), тел. (05134) 3-22-50)

Керівник проекту: Аверков Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Залучення громадськості міста 

до розробки та впровадження енерго- та 
ресурсоощадних технологій та забезпечення їх 
врахування при розробці місцевої політики. 

Сума: $ 3500

Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Центр політологічних досліджень” (83001, 
м. Донецьк, вул. Університетська, 24/48, 
тел. 38 (062) 304-40-97)

Керівник проекту: Тарасов Євген Олександрович 
Зміст проекту: Сприяння становленню системи громад-

ського моніторингу якості послуг, які надаються насе-
ленню Донецької області органами місцевого само-
врядування та місцевими органами виконавчої влади. 

Сума: $ 2700 

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

Керівник проекту: Хмара Олексій Сергійович 
Зміст проекту: Розробка силами громадськості 

Електронного реєстру громадських експертиз з його 
апробацією та наступною передачею на утримання 
Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

Сума: $ 11000
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Діяльність, ініційована 
та реалізована програмою

Кількість проектів: 1 
Сума: $ 15000
Частка у загальній сумі проектів: 0.25%

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович 
Зміст проекту: Налагодження довготривалого 

партнерства між українськими громадськими 
платформами та громадськими платформами у ЄС з 

метою підвищення рівня інтегрованості українського 
громадянського суспільства у європейське 
громадянське суспільство. Проект здійснюється в 
рамках компоненту “Пан’європейське мережування 
громадських організацій”. 

Сума: $ 15000

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Центр досліджень регіональної політики” 
(40030, м. Суми, а/с 44, тел. (0542) 60-10-13)

Керівник проекту: Хоруженко Олександр Олегович 
Зміст проекту: Збільшення розуміння жителями 

Сумської області ролі експертного середовища 
як важливого компоненту в процесі вироблення 
та здійснення регіональної політики, покращення 
інформаційного висвітлення роботи найбільш 
впливових організацій громадянського суспільства 
в Сумській області, доведення до громадськості 
та регіональної влади всієї необхідної інформації 
стосовно загроз, які існують наявно й потенційно 
для інституційного становлення публічної політики 
в Сумській області, підвищення професійного та 
етичного рівня співпраці регіональної влади та 
громадських організацій на предмет посилення 
впливу під час формування і впровадження 
регіональної політики. Проект здійснюється в рамках 
рефінансування позаконкурсних проектних ініціатив, 
підтриманих Фондом розвитку аналітичних центрів 
Інституту Відкритого Суспільства (OSI TTF). 

Сума: $ 32420

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61000, м. Харків, вул. Людвіга Свободи, 34, 
кв. 245, тел. (096) 364 – 87 – 14)

Керівник проекту: Кобзін Денис Олександрович 
Зміст проекту: Підтримка організаційного розвитку 

НУО “Харківський інститут соціальних досліджень” в 
рамках рефінансування позаконкурсних проектних 
ініціатив, підтриманих Фондом розвитку аналітичних 
центрів Інституту Відкритого Суспільства (OSI TTF). 

Сума: $ 32140

Організація: Міжнародна ліга “Матері і сестри молоді 
України” (03141, м. Київ, вул. Солом’янська, 29, кв. 9, 
тел. (044) 467-20-88)

Керівник проекту: Яблонська Галина Гілярівна 
Зміст проекту: Сприяння вихованню у мешканців 

Криму, насамперед кримських татар та українців, 
а також представників інших етносів Криму, 
толерантності та взаєморозуміння, доведення на 
історичних прикладах, що спільне існування різних 
народів на Кримській землі може нести перспективу 
співпраці і взаємної допомоги, і що різниця в 
релігіях, мовах, етнічному походженні є не загрозою 
потенційного конфлікту, а неповторним багатством, 
корисним потенціалом, що може сприяти 
процвітанню Криму та його мешканців. 

Сума: $ 19210

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Громадська організація “Громадський рух 
“Ліга Офіцерів Севастополя” (99029, м. Севастополь, 
пр-т Генерала Острякова, 15/15, тел. 0692 44 37 14)

Керівник проекту: Лукічов Володимир Леонідович 
Зміст проекту: Забезпечення соціальної і психологічної 

підтримки колишнім військовослужбовцям в умовах 
економічної кризи в державі: навчання на курсах 
комп’ютерної грамотності, сприяння в подальшому 
працевлаштуванні інвалідів Збройних Сил України. 

Сума: $ 8000

Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Мистецька скарбниця” (01103, м. Київ, 
вул. Кіквідзе, 4а, офіс 49, тел. (044) 490 13 42)

Керівник проекту: Логуш Тетяна Іванівна 
Зміст проекту: Зміцнення інституту меценатства як акту-

ального і дієвого механізму формування і розвитку 
демократичного суспільства в Україні шляхом про-
ведення урочистостей до Дня Києва, доброчинного 
балу, під час проведення якого було зібрано кошти для 
подальшого використання на благодійні цілі (закупівля 
книг для бібліотек, дитячих будинків та інтернатів). 

Сума: $ 8000

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 Йосипович 
Зміст проекту: Розробка методологічних підходів та 

конкретних пропозицій для формування конструктивної 
державної політики з удосконалення системи 
управління об’єктами державної власності. Вплив на 
громадські уявлення щодо необхідності скорочення 
обсягу економічної діяльності держави в умовах кризи. 

Сума: $ 10000

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд 
“Дитячий Світ” (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, 
тел. 481-09-49)

Керівник проекту: Летенко Сергій Михайлович 
Зміст проекту: Інформування суспільства про найкращі 

благодійні ініціативи 2008 року за результатами 
Другого Національного конкурсу “Благодійник року”. 

Сума: $ 2000

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

Керівник проекту: Омельянчик Валентин Йосипович 
Зміст проекту: Проведення круглого столу на тему 

“Проблеми легітимації влади в демократичному 
суспільстві та демократія в Україні” за участю 
професора П’єра Розанвалона (Коллеж де Франс) 
з нагоди виходу у світ українського перекладу його 
праці “Демократична легітимність”. 

Сума: $ 950

Проекти, підтримані Правлінням МФВ

Кількість проектів: 14
Кількість організацій: 11 
Сума: $ 293590
Частка у загальній сумі проектів: 4.87%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 10 $ 211190
м. Севастополь 1 $ 8000
Харківська обл. 1 $ 10000
Операційні проекти 2 $ 64400

Проекти, підтримані за програмою: 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Фонд Віктора Пінчука – Cоціальна Ініціатива” 
(01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, 
тел. (044) 490-48-35)

Керівник проекту: Розанова Олена Валеріївна 
Зміст проекту: Впровадження принципів лідерства, що 

базується на фундаментальних цінностях, шляхом 
проведення семінарів “Відповідальне лідерство” в 
рамках програми “Аспен-Україна” 

Сума: $ 29750

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

Керівник проекту: Зубар Наталія Володимирівна 
Зміст проекту: Сприяння усвідомленому вибору гро-

мадян на президентських виборах шляхом забезпе-
чення доступу громадян-виборців до інформації про 
наміри, фаховий рівень, спроможність кандидатів у 
Президенти України, про конкретні джерела фінан-
сування кандидатів у Президенти. 

Сума: $ 10000

Організація: Громадська організація “Український центр 
економічних і політичних досліджень ім. Олександра 
Разумкова” (01034, м. Київ, вул. Мазепи, 34, 2 
поверх., тел. (044) 201-11-98)

Керівник проекту: Шангіна Людмила Іванівна 
Зміст проекту: Дослідження рівня участі та готовності 

до участі у громадському житті громадян України, у 
тому числі в діяльності громадських об’єднань. 

Сума: $ 10000

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

Керівник проекту: Кучерів Ілько Ількович 
Зміст проекту: Проведення створеним Консорціумом 

громадських організацій масштабного національного 
екзит-полу під час першого та другого етапу 
президентських виборів 2010 року. 

Сума: $ 49990

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

Керівник проекту: Сідаш Катерина Сергіївна 
Зміст проекту: Підготовка, опублікування та 

обговорення “Стратегії модернізації України”, 
як результату роботи консорціуму провідних 
українських експертів, Даний аналітичний документ 
має значення незалежної, надпартійної стратегії 

проведення реформ у ключових сферах суспільства 
та бачення перспектив розвитку країни, як для 
прогресивних політиків, кандидатів у Президенти 
України, новообраних Президента та Уряду України, 
так й для широких громадських обговорень під час 
президентської виборчої кампанії 2009-2010р.р. 

Сума: $ 83000

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

Керівник проекту: Бекешкіна Ірина Еріківна 
Зміст проекту: Проведення повномасштабного 

загальноукраїнського опитування громадської 
думки (2000 інтерв’ю), присвяченого вивченню 
очікувань громадян; діагностика стану суспільства 
у 2010 році та визначення “больових точок”, на яких 
слід у першу чергу сфокусувати зусилля влади та 
громадськості. 

Сума: $ 15000

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Ми Українці” (01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, 
офіс 208, тел. 280-75-85)

Керівник проекту: Свистович Мирослава Богданівна 
Зміст проекту: Підготовка та поширення серед 

виборців науково обгрунтованої інформації про 
юридичні наслідки одного з можливих результатів 
голосування – коли більшість з виборців проголосує 
в графі “Не підтримую жодного кандидата”. 

Сума: $ 2500

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

Керівник проекту: Когут Андрій Андрійович 
Зміст проекту: Формування спільної позиції 

громадянського суспільства щодо дій в рамках 
державної кризи шляхом проведення регіональних 
обговорень та національної асамблеї. Див.: 
Громадянська Асамблея України http: //gau.org.uahttp: //gau.org.ua

Сума: $ 34400

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

Керівник проекту: Когут Андрій Андрійович 
Зміст проекту: Розробка законопроектів відповідно до 

позиції Надзвичайної Громадянської Асамблеї та лобі-
ювання їх внесення на розгляд у Верховну Раду. Див.: 
Громадянська Асамблея України, http: //gau.org.uahttp: //gau.org.ua

Сума: $ 30000
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ПРОГРАМА 
“ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я” 
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ПРОГРАМА 
“ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
Кількість проектів: 67 
Кількість організацій: 39
Сума: $ 882449
Частка у загальній сумі проектів: 14.63%

Мета діяльності програми “Громадське здоров’я” у 2009 році: сприяння захисту прав 
вразливих груп населення у сфері охорони здоров’я шляхом підтримки та розвитку потенціалу 
громадськості та активістських організацій, сприяння становленню політик і практик в сфері 
громадського здоров’я, які відповідають міжнародним стандартам, базуючись на принципах 
доказової медицині.

Компоненти програми у 2009 році:

• “Право та громадське здоров’я”
• “Зменшення шкоди”
• “Паліативна допомога”
• “Бюджетний моніторинг та адвокація”
• “Доступність життєво-необхідних препаратів”
• “Громадське здоров’я та ЗМІ”

Пріоритети програми у 2009 році:

• 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 гармонізацію законодавства у галузі прав пацієнтів та 
як складова заходів – підвищення рівня обізнаності загального населення, представників 
вразливих груп та фахової спільноти щодо медико-правових питань.

• Розвиток надання правової допомоги з фокусом на стратегічні справи, які матимуть 
системний вплив з метою захисту прав людини з фокусом на представниках вразливих 
верств населення, а саме: особи, які вживають наркотики, пацієнти програм замісної 
підтримувальної терапії та людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, туберкульозом, пацієнти, які 
потребують паліативної допомоги.

• Підтримка ініціатив з моніторингу та документування випадків порушень прав людини в 
сфері доступу СІН до медичних послуг (в тому числі місцях позбавлення волі та тимчасового 
тримання та ведення слідства) і в сфері відносин з правоохоронними органами. Підтримка 
ініціатив спрямованих на зниження рівня дискримінації та порушення прав у відношенні до 
СІН та ЛЖВ з боку правоохоронних органів.

• Сприяння становленню системи надання паліативної допомоги невиліковно хворим в 
Україні відповідно до міжнародних практик, інтеграція паліативної допомоги в загальну 
систему охорони здоров’я, сприяння інтеграції навчальних курсів з паліативної допомоги в 
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систему післядипломної освіти для медичних працівників та запровадженню протоколів, які 
відповідають міжнародним стандартам.

• Надання правової допомоги паліативним пацієнтам та членам їх сімей у хоспісах та 
паліативних відділеннях, документування історій/справ пацієнтів, пов’язаних із відмовою в 
наданні медичної допомоги і необхідному знеболенні та використання задокументованих 
випадків для зміни чинного законодавства та практики у сфері паліативної допомоги.

• 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 і приймати активну участь у планування 
бюджетів.

• Створення стратегій співпраці НУО з засобами масової інформації (ЗМІ), включаючи 
забезпечення належного представлення їх роботи 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 найбільш суспільно 
важливих проблем громадського здоров’я.

Конкурси 2009 року:

• Конкурс “Підтримка та розвиток громадських організацій, які працюють в сфері 
розвитку паліативної допомоги в Україні” спрямований на підтримку ініціатив зі 
створення навчально-практичних центрів з паліативної допомоги в різних регіонах Україні, 
які стануть майданчиками підготовки мульти-дисциплінарних команд які будуть надавати 
якісну паліативну допомогу.

 Загальна кількість проектних пропозицій, які надійшли на конкурс – 15, з них 
підтримано 4.

• Конкурс “Підтримка діяльності неурядових організацій з документування порушень 
прав людини в сфері паліативної допомоги” (спільний конкурс “Право та громадське 
здоров’я” та “Паліативна допомога”) спрямований на підтримку громадських організацій 
задля проведення дослідження щодо дотримання прав паліативних пацієнтів в Україні, 
документування порушень цих прав та розробки адвокаційного плану щодо зміни державної 
політики та законодавства стосовно забезпечення кваліфікованою медичною допомогою 
паліативних пацієнтів.

 Загальна кількість проектних пропозицій, які надійшли на конкурс – 6, з них 
підтримано 3.

• Конкурс “Проведення досліджень в сфері громадського здоров’я: по компоненту 
бюджетний моніторинг та адвокація серед кандидатів на отримання вченого 
ступеню доктора 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 в сфері аналізу 
та моніторингу бюджетів в сфері охорони здоров’я.

 Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 5, із них підтримано 1.
• Конкурс “Правозахисні ініціативи в сфері громадського здоров’я: правова допомога, 

стратегічні справи та адвокація прав вразливих груп” спрямований на сприяння 
розвитку правової допомоги для споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ) з фокусом на стратегічні справи та захист прав людини; очікується, що 
результати цих справ будуть мати системний вплив з метою зміни практики порушень прав 
людини у відношенні до СІН та ЛЖВ.
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 Загальна кількість проектних пропозицій, які надійшли на конкурс – 4, з них 
підтримано 4.

• Конкурс “Адвокація силами СІН та ЛЖВ з метою посилення захисту прав людини та 
покращення доступу до медичних послуг для СІН та ЛЖВ” спрямований на розвиток 
адвокаційної спроможності, проведення місцевої або національної кампанії організаціями 
споживачів наркотиків з метою просування підходів та політики зменшення шкоди та 
принципу більшого залучення представників вразливих груп до процесів прийняття рішень 
і, відповідно, до місцевих та національних органів виконавчої влади з метою розширення 
доступу СІН до медичних та соціальних послуг.

 Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс –3, із них підтримано 2.
• Конкурс ”Запровадження та використання ефективних правових механізмів 

вирішення спірних питань щодо проходження громадянами медико-соціальної 
експертизи” спрямований на створення та підтримку впродовж року діяльності центрів 
з надання безкоштовної правової допомоги у вирішенні конфліктів, що виникають під час 
проходження медико-соціальної експертизи.

 Загальна кількість проектних пропозицій, які надійшли на конкурс – 7, з них 
підтримано 2.

• Конкурс “Проведення навчання про права представників вразливих верств населення 
у сфері громадського здоров’я” спрямований на сприяння недержавним організаціям у 
поширенні знань про права людини і права вразливих верств населення у сфері охорони 
здоров’я, міжнародні та національні стандарти захисту прав людини і прав пацієнтів.

 Загальна кількість проектних пропозицій, які надійшли на конкурс – 11, з них 
підтримано 4.

• Конкурс “Підтримка висвітлення неурядовими організаціями проблем громадського 
здоров’я в засобах масової інформації” спрямований на розвиток діалогу між 
представниками медичної спільноти та громадськими організаціями через ЗМІ для вироблення 
спільного бачення та подальшого вирішення нагальних проблем системи охорони здоров’я/
громадського здоров’я; формування позитивного ставлення до вразливих верств населення; 
сприяння кращому розумінню проблем громадського здоров’я через налагоджену 
співпрацю зі ЗМІ.

 Загальна кількість проектних пропозицій, які надійшли на конкурс – 7, з них 
підтримано 2.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року:

Право та громадське здоров’я. Одним із досягнень ініціативи у 2009 році є впровадження сталих 
проектів практичного захисту прав людини і вдосконалення законодавства у сфері охорони 
здоров’я у тісній співпраці з уже створеною мережею пацієнтських, правозахисних та лікарських 
організацій.
За компонентом “Право та громадське здоров’я” вже довгий час підтримуються проекти ведення 
стратегічних судових справ та захисту прав уразливих груп населення у сфері охорони здоров’я. 
Водночас, розпочато актуальну для України інноваційну діяльність щодо захисту прав людини, 
а саме: попередження порушення прав людини у сфері паліативної допомоги, проведення 
навчання представників вразливих верств населення щодо їх прав в сфері громадського здоров’я, 
вирішення спірних питань щодо проходження громадянами медико-соціальної експертизи та інше. 
Підтримані проекти також передбачають надання безоплатної правової допомоги пацієнтам та 
їх родичам, проведення освітніх заходів щодо прав людини у сфері громадського здоров’я для 
медичних працівників, правозахисників та державних службовців.
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• Продовжував свою роботу веб-портал із захисту прав пацієнтів – www.healthrights.iwww.healthrights.inwww.healthrights.inwww.healthrights.i . 
Кількість відвідувачів та посилань на інформацію, розміщену на ньому, суттєво зросла 
впродовж року. Веб-портал став популярним ресурсом та місцем обміну інформацією для 
журналістів, зацікавлених у висвітленні порушень прав пацієнтів, юристів та фахівців у галузі 
охорони здоров’я. Веб-портал і надалі буде сприяти підвищенню рівня поінформованості 
пацієнтів про їхні права та способи їх захисту, ліквідації правового нігілізму та недовіри 
громадян до судів та інших органів державної влади.

• У лютому 2009 року у Харкові відбувся перший в Україні круглий стіл “Права людини у 
сфері паліативної допомоги”. У круглому столі взяли участь понад 30 фахівців з різних 
регіонів України, а також міжнародні експерти з Грузії, Угорщини, Австралії та США, які 
займаються питаннями паліативної допомоги та правами людини. Круглий стіл об’єднав 
зусилля експертів у галузі паліативної допомоги та медичного права, представників 
громадських організацій, управлінців у галузі громадського здоров’я та практикуючих лікарів. 
Учасники визначили пріоритети розвитку законодавства, необхідного для впровадження 
паліативної допомоги в Україні та обговорили актуальні правові питання.

• Було розроблено навчальну програму дисципліни “медичне право” для студентів 
вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ). Після проходження пілотної апробації у 
Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця та затвердження у МОЗ України 
планується використання програми для запровадження обов’язкового навчального курсу 
“Медичне право” для усіх ВМНЗ України.

• Шляхом відкритого конкурсу було обрано випускника юридичного факультету для 
проходження річного стажування в галузі медичного права, що передбачає міжнародно-
правових стандартів щодо захисту прав людини в сфері громадського здоров’я. Серед 
основних обов’язків стажера є участь у розробці та застосуванні “Практичного посібника” 
для юристів стосовно прав людини у сфері охорони здоров’я та ведення медичних справ, 
надання допомоги в організації і проведенні навчальних шкіл з медичного права, здійснення 
роботи над зверненнями громадян та низка інших завдань. Подібні щорічні стажування 
сприятимуть підготовці нового покоління юристів, які володітимуть знаннями і навичками 
захисту прав людини у галузі громадського здоров’я.

• У березні 2009 p. у м. Київ відбулася робоча зустріч правозахисних організацій, що 
працюють у галузі охорони здоров’я яка була організована “Інститутом правових 
досліджень і стратегій” (ІПДІС) та зібрала понад 30 представників правозахисних організацій 
та об’єднань пацієнтів. Зустріч сприяла обміну правозахисним досвідом та розроблення 
переліку актуальних проблем, що можуть бути предметом розгляду стратегічних судових 
справ у сфері охорони здоров’я. За результатами зустрічі була створена мережа неурядових 
організацій (НУО), що будуть задіяні у виявленні потенційних стратегічних судових справ.

• Триває робота над написанням першого в Україні Практичного посібника для юристів 
з прав людини у сфері охорони здоров’я та ведення медичних справ; в подальшому 
планується його видання трьома мовами: українською, англійською та російською. 
Посібник буде в нагоді студентам, аспірантам, науковцям, викладачам юридичних і 
медичних закладів. Також він буде корисним для судових та інших органів держави влади, 
адвокатів, працівників закладів охорони здоров’я, представників системи медичного 
страхування та правозахисних організацій у процесі реалізації і захисту права на охорону 
здоров’я. Заплановано проведення ряду тренінгів з використання Довідкового посібника 
Інституту Відкритого Суспільства (ІВС) “Здоров’я та права людини”, що містить практичний 
інструментарій для адвокатів/правозахисників, які вже працюють чи зацікавлені займатися 
діяльністю у галузі прав людини та громадського здоров’я.

• Було продовжено традицію висвітлення правозахисної діяльності у сфері охорони здоров’я 
та підтримано випуск збірника статей “Право на медичну допомогу в Україні – 2008”, 
що був виданий Харківською правозахисною групою.
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• Підтримано продовження діяльності з забезпечення правового захисту та представництва 
інтересів споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом 
(ЛЖВ) в 4 містах України: Львів, Миколаїв, Полтава та Херсон. В результаті такої роботи 
були захищені 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.

Зменшення шкоди. За підтримки Міжнародного фонду “Відродження” громадські організації 
людей, яких безпосередньо торкнулися проблеми вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу, здійснюють 
адвокаційну роботу на національному та місцевому рівнях спрямовану на підвищення рівня 
доступу споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) до відповідних медичних та соціальних послуг 
та попередження порушень прав людини з боку працівників медичної сфери та правоохоронних 
органів.

• Розпочала діяльність Всеукраїнська громадська організація “Асоціація учасників 
замісної підтримувальної терапії України”, яка за 2009 рік виросла у національну 
мережу, об’єднавши учасників програм замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) в 16 регіонах 
країни. Метою Асоціації є представлення інтересів та захист прав пацієнтів ЗПТ в Україні. 
Представники ВГО “Асоціація учасників ЗПТ України” активно та успішно представляли 
інтереси та захищали права пацієнтів на місцевому рівні шляхом участі у роботі органів 
влади, що приймають рішення та безпосередньої співпраці із відповідними державними. 
Серед питань, якими опікується Асоціація, треба відзначити наступні: ініціювання 
відкриття нових програм ЗПТ на базі лікувальних закладів, в тому числі в малих містах 
та протитуберкульозних диспансерах, забезпечення доступу до лікування пацієнтам, 
які перебувають на лікуванні в інших стаціонарних лікувальних закладах і які одночасно 
потребують лікування ЗПТ, в тому числі для вагітних в пологових будинках. Іншим напрямком 
роботи ВГО стало відстоювання прав тих, кого безпідставно або з порушенням процедур 
було виключено з програми лікування, апробація нового підходу забезпечення лікування 
шляхом рецептурного призначення препаратів, що суттєво полегшує процес прийняття 
лікування для учасників програми, захист пацієнтів від неправомірних заходів з боку 
правоохоронних органів, тощо. Асоціація пацієнтів зайняла місце основного партнера серед 
організацій, залучених до впровадження програм ЗПТ в Україні. Представники Асоціації 
постійно приймають участь в Спеціальній міжвідомчій робочій групі із ЗПТ при МОЗ України, 
в Національній Раді з питань протидії туберкульозу, та ВІЛ-інфекції/СНІДу, в раді Партнерів 
ЗПТ при МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”, вносячи пропозиції до відповідних 
нормативно-правових документів, які регулюють процедури надання лікування.

• Проведено чергову (четверту) 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 та цього року була присвячена темі документування 
порушень прав людини та використанню цих даних в адвокації. В результаті проведення 
таких інтенсивних літніх шкіл з’являється нова генерація активістів-лідерів з числа людей, 
яких безпосередньо торкнулась проблема вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу, які практично 
довели свою здатність відстоювати власні права та інтереси.

• За підтримки МФВ було створено інтернет-сайт, присвячений питанням впровадження 
замісної підтримувальної терапії www.zapitay.in.uawww.zapitay.in.ua.

Паліативна допомога.

• Програма підтримала ініціативу розробки навчальних програм тематичного 
удосконалення для лікарів та медичних сестер з основ паліативної допомоги на базі 
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Наприкінці 2009 
році розроблені програми тематичного удосконалення лікарів та середнього медичного 
персоналу було затверджено Вченою Радою НМАПО, а вже в травні 2010 року планується 
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проведення першого тренінгу за розробленими програмами. Впровадження подібних 
програм тематичного удосконалення медичного персоналу є фундаментальним кроком в 
рамках формування державної системи надання паліативної допомоги в країні.

• В рамках проведеного відкритого конкурсу “Підтримка та розвиток громадських організацій, 
які працюють в сфері розвитку паліативної допомоги в Україні” було відібрано громадські 
ініціативи щодо створення навчально-практичних центрів паліативної допомоги на 
базі хоспісів та паліативних відділень у чотирьох містах України: Івано-Франківську, 
Миколаєві, Одесі та Черкасах. Створення таких центрів надасть змогу лікарям, медичним 
сестрам, студентам навчальних медичних закладів, а також соціальним працівникам, 
психологам та волонтерам отримувати знання та практичні навички з паліативної 
допомоги. Навчання в тренінгових центрах відбуватиметься за розробленими, програми 
тематичного удосконалення на базах регіональних медичних університетів та коледжів. 
До створення цих центрів залучаються практикуючі лікарі, керівництво лікарень, викладачі 
навчальних медичних закладів, лідери волонтерського руху, представники місцевої влади 
та активісти.

• З метою сталого розвитку та інтеграції паліативної медицини в загальнодержавну систему 
надання медичної допомоги продовжена підтримка роботи Координаційної Ради з 
паліативної та хоспісної медицини при МОЗ України та роботу з доопрацювання 
Державної цільової програми з розвитку паліативної та хоспісної допомоги на 2010-2014 
роки. За участі профільної державної установи ДП “Інститут паліативної та хоспісної 
медицини при Міністерстві охорони здоров’я України” проведено доопрацювання проекту 
зазначеної Програми та готується подання проекту до Кабінету Міністрів України.

• В рамках спільної діяльності компоненту програми “Право та громадське здоров’я” 
та “Паліативна допомога” проведено відкритий конкурс проектів та підтримано три 
ініціативи неурядових організацій з документування порушень прав паліативних 
пацієнтів. Відома міжнародна правозахисна організація – Human Rights Watch (HRW) буде 
надавати технічну підтримку зазначеним проектам для здійснення ефективного процесу 
документування порушень прав паліативних пацієнтів. В рамках цієї співпраці в грудні 
2009 року відбувся практичний семінар протягом якого було оговорено проблеми надання 
паліативної допомоги, основні випадки порушень та можливості застосування міжнародного 
досвіду для захисту прав паліативних пацієнтів в Україні; здійснено детальний огляд 
методології документування порушень прав паліативних пацієнтів та стратегії здійснення 
адвокаційної діяльності.

Доступ до життєво необхідних препаратів.

• Вперше в Україні відбувся тренінг з питань впливу права на інтелектуальну 
власність на доступ до життєво-необхідних препаратів, який пройшов за спільної 
участі активістів громадських організацій та представників державного сектору. Під час 
тренінгу розглядались триваючі перемови про підписання угод про вільну торгівлю між 
Україною та країнами ЄС, та також Європейською асоціацією вільної торгівлі. Особлива 
увага була привернута до угод “Про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності” 
(ТАПІВ) та ТАПІВ-плюс, які мають безпосередній вплив на доступ до сучасних лікарських 
засобів, але водночас мають положення, використання яких дозволяє впливати на рівень 
доступу до препаратів, які знаходяться під захистом прав на інтелектуальну власність. 
Обговорювалися можливі стратегії та механізми впливу громадянського суспільства на 
формування державної політики в сфері інтелектуальної власності, перемов та підписання 
вищезазначених угод та, як результат, покращення доступу до дорого-вартісних життєво-
необхідних препаратів, які знаходяться під захистом патентів.

• За результатами майже піврічної роботи Ініціативи допомоги хворим на вірусні гепатити 
“Долкар” був виданий та представлений для широкого кола громадськості звіт про 
стан захворюваності на гепатит С в Україні. Звіт містить в собі аналіз документів, що 
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регулюють ведення статистичної звітності захворюваності на гепатит С, огляд нормативної 
документації, який регулює проведення діагностично-лікувальних та профілактичних 
заходів, стан захворюваності на гепатити С, моніторинг бюджетних закупівель препаратів 
для хворих на вірусний гепатит С та доступу до лікування. Планується подальша масштабна 
роботі з підвищення рівня обізнаності щодо шляхів зараження, профілактики та лікування 
гепатиту С серед загального населення та цільових груп; паралельно буде підтримуватись 
робота з покращення доступу до діагностики та лікування через розробку та впровадження 
відповідної державної та місцевих програм.

Бюджетний моніторинг та адвокація в сфері охорони здоров’я.

 У зв’язку з тим, що незначна кількість громадських організацій мають доступ до бюджетної 
інформації та ще менша має навички проведення бюджетного моніторингу та аналізу витрат 
особливо в сфері охорони здоров’я. В партнерстві з фахівцями з Грузії, був проведений 
перший практичній 3-денний тренінг з бюджетного моніторингу та аналізу, після якого 
був проведений конкурс серед організацій для проведення бюджетного моніторингу та 
розробки адвокаційної стратегії протягом 2010-2011 років.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

 Труднощі у реалізації пріоритетів та проектів Програми полягали в нестабільній політичній 
та економічній ситуації, брак реальних дій спрямованих на реформування системи охорони 
здоров’я, гальмування прийняття нормативно-правових актів, недостатня координація і 
співпраця між органами державної влади. Політична нестабільність та часті зміни ключових 
осіб в системі охорони здоров’я, внутрішніх справ та інших відповідних державних 
установах, відсутність послідовності у прийнятті рішень та виконанні домовленостей суттєво 
впливають та обмежують ефективність адвокаційних ініціатив пов’язаних із реформою та 
змінами нормативно-правової бази. Відсутність загальнонаціональної системи медичного 
страхування, протиріччя у законодавчій базі створили передумови для систематичності та 
безкарності порушень прав людини у сфері надання медичних послуг.

 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 запропонованих 
реформ. Це є суттєвим бар`єром для виконання запланованих заходів.

 Серед проблем, які стримують розвиток напрямків, які підтримує Програма “Громадське 
здоров’я” варто зазначити наступні: відсутність спільного бачення у фахових НУО 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 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.
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Партнерство та співпраця програми “Громадське здоров’я” у 2009 році:

 Ключові партнери Програми – представники недержавного та державного сектору, медичні 
працівники та організатори охорони здоров’я, правозахисники та адвокати, організації 
пацієнтів, медичні та юридичні вищі навчальні заклади й заклади післядипломної освіти для 
медичних працівників, експерти в галузі медичного права. На рівні Інституту Відкритого 
Суспільства – мережева Програма “Громадське здоров’я” та Програма “Прав людини” у 
Будапешті.

 Зокрема, Програма “Громадське здоров’я” тісно співпрацює із Міністерством 
охорони здоров’я України, Національною медичною академією післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика, Міністерством Внутрішніх Справ України, Міністерством освіти і науки 
України, Міністерством юстиції України, Міністерством праці і соціальної політики України, 
Державним Департаментом України з питань виконання покарань, Інститутом паліативної 
та хоспісної медицини при МОЗ України, Національним медичним університетом 
ім. О.О. Богомольця, представниками Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а 
також із Дорадчою Радою при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 
Громадською Радою при МОЗ України та Координаційною Радою з паліативної та хоспісної 
медицини при МОЗ України.

 Програма “Громадське здоров’я” постійно розвиває партнерські стосунки з іншими 
донорами та міжнародними організаціями, які працюють в сфері громадського 
здоров’я: Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні, Всеукраїнська Мережа ЛЖВ, 
Всеукраїнська Коаліція ВІЛ-сервісних НУО, низкою програм Організації Об’єднаних 
Націй (ООН) в Україні, а саме: Об’єднаною програмою ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС/
Всеукраїнська Коаліція ВІЛ-сервісних НУО, низкою програм Організації Об’єднаних 
Націй (ООН) в Україні, а саме: Об’єднаною програмою ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС/
Всеукраїнська Коаліція ВІЛ-сервісних НУО, низкою програм Організації Об’єднаних 

UNAIDS), Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН/) UNODC, 
Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІду, Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ/WHO), Світовий Банк, з іншими міжнародними донорськими організаціями та їх 
представництвами: Агенція з міжнародного розвитку США (АМР-США/USAID), Агенцією 
Німецьке Технічне Співробітництво (GTZ), Представництво HealthRights Intl., Фонд Р. 
Ахметова “Розвиток України”, Фонд Біла Клінтона.
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Компонент “Моніторинг бюджетів 
та адвокація у сфері охорони здоров’я”

Кількість проектів: 5 
Кількість організацій: 4
Сума: $ 51692
Частка у загальній сумі проектів: 0.86%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Донецька обл. 1 $ 9995
м. Київ 1 $ 10000
Луганська обл. 1 $ 9997
Полтавська обл. 1 $ 9800
Операційні проекти 1 $ 11900

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Штефан Вадим Григорович 
Зміст проекту: Проект з планування проведення 

бюджетного моніторингу та адвокацїї покращення 
доступу до якісної та безперервної терапії 
туберкульозу. Збір необхідної інформації, 
підготовка інструментарію бюджетного моніторингу, 
підготовки робочого плану, визначення критеріїв 
проведення моніторингу відповідно до існуючих 
стандартів діагностики та лікування туберкульозу, 
підписання меморандумів про постійну співпрацю з 
зацікавленими сторонами: представники профільних 
медичних закладів, керівники системи охорони 
здоров’я, фахівці-економісти та представники 
громадськості. 

Сума: $ 9800

Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Вертикаль” (03115, м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 
7А, кв.16, тел. (044) 652-24-85)

Керівник проекту: Куделя Денис Олегович 
Зміст проекту: Розробка плану проведення 

комплексного бюджетного моніторингу в сфері 

діагностики, лікування туберкульозу та закупівлі 
препаратів, а також надання соціальних послуг 
шляхом проведення ситуаційного аналізу. 
Формування ефективної команди експертів з кола 
медичних фахівців, економістів та осіб, яки вражені 
епідемією туберкульозу для реалізації такого виду 
заходів на регіональному національному рівні. 

Сума: $ 10000

Організація: Благодійна організація “Клуб “Світанок” 
(83003, м. Донецьк, вул. Капітіна Ратнікова, 8а, кв. 1, 
тел. 062 386-82-46)

Керівник проекту: Мороз Світлана Геннадіївна 
Зміст проекту: Розробка системи проведення 

комплексного бюджетного моніторингу доступу до 
лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-позитивних 
дітей, що забезпечить підґрунтя для адвокації 
поліпшення доступу цих дітей до безкоштовних 
медикаментів. Підвищення інформованості батьків/
опікунів про права й механізми їхньої реалізації 
(юридична підтримка); гарантування закупівель 
дитячими медичними закладами медикаментів для 
лікування опортуністичних інфекцій, що передбачено 
місцевими бюджетами та Законами України. 

Сума: $ 9995

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”



МФВ • Річний звіт 2009 • Програма “Громадське здоров’я” 63
P

34
9,

 

Організація: Луганський благодійний фонд “Крок у 
майбутнє” (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна, 4/123, 
тел. (0642) 93-26-10)

Керівник проекту: Анохіна Лариса Петрівна 
Зміст проекту: Розробка системи проведення моні-

торингу бюджету охорони здоров’я та визначення 
можливостей фінансування програм замісної під-
тримувальної терапії за рахунок бюджетних коштів. 
Підготовка аналітичної інформації для використання 
під час кампанії з адвокації у Луганській області. 
Проведення консультацій з зацікавленими сторо-
нами та ключовими особами на регіональному рівні, 
проведення ситуаційного аналізу, оцінки потреб в 
технічній підтримці та інституціональному розвитку та 
підписання меморандуму про розуміння та оприлюд-
нення результатів ситуаційного аналізу. 

Сума: $ 9997

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Організаційно-технічне забезпечення 

проведення семінару з питань бюджетного 
моніторингу та адвокації в сфері громадського 
здоров’я. Підтримка організацій, зацікавлених в 
проведенні досліджень, бюджетного моніторингу та 
аналізу витрат на місцевому та національному рівні з 
метою подальої адвокацїї необхідних змін. 

Сума: $ 11900

Компонент “Зменшення шкоди”
Кількість проектів: 16 
Кількість організацій: 11
Сума: $ 331207
Частка у загальній сумі проектів: 5.49%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Дніпропетровська обл. 2 $ 34000
Донецька обл. 1 $ 20000
м. Київ 2 $ 16443
Київська обл. 1 $ 100000
Львівська обл. 1 $ 23985
Миколаївська обл. 1 $ 19970
Полтавська обл. 3 $ 69946
Сумська обл. 2 $ 21130
Херсонська обл. 1 $ 20000
Операційні проекти 2 $ 5733

Проекти, підтримані за програмою: 

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”

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 Туратбеківна 
Зміст проекту: Надання правового захисту людям, 

які вживають наркотики та людям, які жівуть з ВІЛ/

СНІД у Херсонській області з фокусом на справи 
стратегічного значення, які матимуть системний 
вплив на ситуацію із порушеннями прав людини у 
відношенні до СІН та ЛЖВ. 

Сума: $ 20000
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Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” 
(03680, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корпус 10А, 
9-й поверх, тел. 8 (044) 490-54-85, 490-54-86)

Керівник проекту: Скала Павло Володимирович 
Зміст проекту: Створення сприятливого середовища 

для впровадження програм зменшення шкоди та 
замісної підтримувальної терапії в Україні. Проект 
здійснювався за компонентами: ініціювання 
громадського обговорення щодо потреби перегляду 
законодавства, яке спричиняє кримінальну 
відповідальність за зберігання наркотиків, з метою 
узгодження законодавства у сфері контролю 
за наркотиками з потребами громадського 
здоров’я найбільш уразливих до ВІЛ груп, 
зокрема, споживачів наркотиків для зменшення 
правозастосовчого тиску на цю вразливу до ВІЛ 
категорію населення; налагодження співпраці між 
громадськими організаціями, які впроваджують 
проекти замісної терапії та зменшення шкоди 
та правоохоронними органами на місцевому 
рівні (з міліцією у першу чергу); виготовлення та 
поширення серії короткометражних профілактично-
освітніх фільмів (5-ти фільмів 5-20 хвилин) серед 
представників найбільш уразливих до ВІЛ груп, 
зокрема наркозалежних, на теми, пов’язані зі 
зменшенням шкоди, замісної терапії, а також 
профілактики хибних практик споживання та 
виготовлення наркотиків. 

Сума: $ 100000

Організація: Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-
інфікованим та хворим на СНІД “Світло надії” 
(36000, м. Полтава, вул. Артема, 28-А, 
тел. (0532) 50-85-99 8 050 908 07 20)

Керівник проекту: Жук Сергій Віталійович 
Зміст проекту: Розширення доступу споживачів 

ін’єкційних наркотиків до програм ЗПТ шляхом 
запровадження регіональної медіа-кампанії 
спрямованої на самих СІН, їхнє найближче оточення, 
а також надавачів медичних послуг і керівників 
служб системи охорони здоров’я Полтавської 
області (мм. Полтава, Кременчук, Комсомольськ, 
Лубни, Гадяч). 

Сума: $ 9992

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська 
організація “Клуб ресоціалізації хімічно узалежнених 
“Шанс” (40003, м. Суми, вул. Привокзальна, 3, а, 
тел. (0542) 78 3538)

Керівник проекту: Загребельний Олексій Семенович 
Зміст проекту: Поліпшення доступу людей, що вживають 

наркотики, до якісних і ефективних програм і послуг, 
а також до достовірної інформації про ці послуги шля-
хом зміни існуючої практики надання допомоги спо-
живачам наркотиків в системі державної наркологіч-
ної служби (надання послуг зменшення шкоди на базі 
наркології) і забезпечення правової захищеності учас-
ників і співробітників медико-соціальних і профілак-
тичних програм для споживачів наркотиків. 

Сума: $ 20000

Організація: Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих 
“Час Життя” (54055, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 
138, тел. (0512) 48 96 38)

Керівник проекту: Луковенко Євгеній Юрійович 
Зміст проекту: Розвиток правової допомоги СІН та 

ЛЖВ з фокусом на стратегічні справи та захист 
прав людини, участь у проведенні дослідження щодо 
впливу правової допомоги на рівень доступу СІН та 
ЛЖВ до відповідних послуг охорони здоров’я; під-
тримка адвокаційних ініціатив з метою зміни прак-
тики порушень прав у відношенні до СІН та ЛЖВ. 

Сума: $ 19970

Організація: Благодійний неурядовий фонд “Центр 
соціально-психологічної інформації “Усі разом” 
(79016, м. Львів, вул. Шевченка, 32/11, 
тел. (0322) 270-45-94032 298 44 41)

Керівник проекту: Камінська Марія Олександрівна 
Зміст проекту: Розширення доступу СІН та ЛЖВ до 

кваліфікованої юридичної допомоги з фокусом на 
стратегічні справи, які матимуть національний вплив. 
Моніторинг ситуації щодо порушень прав людини 
у відношенні до споживачів наркотиків та пацієнтів 
програм ЗПТ, надання правової допомоги, в тому 
числі захист в суді. 

Сума: $ 23985

Організація: Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-
інфікованим та хворим на СНІД “Світло надії” 
(36000, м. Полтава, вул. Артема, 28-А, 
тел. (0532) 50-85-99 8 050 908 07 20)

Керівник проекту: Демченко Максим Григорович 
Зміст проекту: Розвиток правової допомоги для 

споживачів ін’єкційних наркотиків та людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД, з фокусом на стратегічні справи. 
Запровадження адвокаційних ініціатив з метою 
системного впливу на ситуацію із порушеннями прав 
людини у відношенні до СІН та ЛЖВ у Полтавській 
області. Інформаційно-освітня робота серед 
представників правоохороних органів. 

Сума: $ 20000
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Організація: Благодійний фонд “Віртус” 
(49005, м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, 3, 
оф. 44, тел. (0562) 470-0511, 785-89-93)

Керівник проекту: Бєляєва Ольга Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення місцевої медіа-кампанії з 

метою підтримки адвокаційної ініціативи з розши-
рення доступу для жінок, які вживають наркотичні 
речовини, до соціальних та медичних послуг, що 
надаються в рамках відповідних державних програм. 

Сума: $ 10000

Організація: Благодійний фонд “Дроп ін центр” (01001, 
м. Київ, а/с 52, тел. (044) 497 70 48, 272 33 59)

Керівник проекту: Куцев Павло Миколайович 
Зміст проекту: Створення та розвиток Інтернет-

спільноти навколо веб-сайтів www.zpt.in.ua та 
www.motilek.com.ua з метою систематичного 
інформування цільових груп, просування філософії 
зменшення шкоди в середовищі споживачів 
наркотиків та реалізації адвокаційних програм, 
спрямованих на захист прав людей, які вживають 
наркотики та пацієнтів ЗПТ. 

Сума: $ 10000

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 В’ячеславович 
Зміст проекту: Розширення доступу споживачів 

наркотиків до наркологічної допомоги у ізоляторах 
тимчасового тримання (ІТТ), правовий захист 
споживачів наркотиків в тому числі представлення 
інтересів в судах; апробація механізму отримання 
наркологічної допомоги у ІТТ м. Горлівка. 

Сума: $ 20000

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД” (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 87 б, 
тел. (044) 467-75-67, 467-75-69, 467-75-84)

Керівник проекту: Бойко Інна Володимирівна 
Зміст проекту: Формування позитивної громадської думки 

щодо програм замісної підтримувальної терапії шля-
хом висвітлення теми у ЗМІ: запис ток-шоу “Знайдемо 
вихід!” на Першому національному каналі за участі 
пацієнтів програм ЗПТ, батьків, фахівців, лікарів. 

Сума: $ 6443

Організація: Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-
інфікованим та хворим на СНІД “Світло надії” 
(36000, м. Полтава, вул. Артема, 28-А, 
тел. (0532) 50-85-99 8 050 908 07 20)

Керівник проекту: Демченко Максим Григорович 

Зміст проекту: Розбудова організаційної 
спроможності Благодійної асоціації допомоги ВІЛ-
інфікованим та хворим на СНІД “Світло надії” 
(Полтава) для подальшого стабільного розвитку 
стратегії допомоги вразливим групам в м.Полтаві. 

Сума: $ 39954

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Асоціація учасників замісної підтримувальної терапії 
України” (49128, м. Дніпропетровськ, вул. Братів 
Трофімових, 113, тел. (056) 785-89-83)

Керівник проекту: Бєляєва Ольга Володимирівна 
Зміст проекту: Забезпечення правового захисту пацієнтів 

програм ЗПТ в Україні шляхом створення та підтримки 
роботи мобільної групи реагування на випадки пору-
шень прав пацієнтів з боку правоохороних органів. 

Сума: $ 24000

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська 
організація “Клуб ресоціалізації хімічно узалежнених 
“Шанс” (40003, м. Суми, вул. Привокзальна, 3, а, 
тел. (0542) 78 3538)

Керівник проекту: Загребельний Олексій Семенович 
Зміст проекту: Підвищення потенціалу регіональної 

спільноти людей, що вживають наркотики та пацієн-
тів програм ЗПТ у сфері адвокації та надання послуг 
зменшення шкоди від вживання наркотиків шляхом 
здійснення навчальних візитів в Дніпропетровськ. 

Сума: $ 1130

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

Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Зміст проекту: Друк посібника “Права людини. Доку-

ментування та адвокація Керівництво для організацій 
люей, які споживають наркотики”. Посібник містить 
інформацію щодо методів документування випадків 
порушення прав вразливих груп та використання цієї 
інформації в адвокаційних цілях. 

Сума: $ 3000

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

Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

участі представника Міністерства Юстиції України з 
виконання покрань, Кочергана П.В. в конференції 
з питань охорони здоров’я в закладах виконання 
покарань з метою обміну досвідом та вивчення 
програм зменшення шкоди в пенітенціарних 
закладах країн Європейського союзу. 

Сума: $ 2733



МФВ • Річний звіт 2009 • Програма “Громадське здоров’я” 66

P
34

9,
 

Компонент “Право та охорона здоров’я”

Кількість проектів: 18 
Кількість організацій: 10
Сума: $ 264063
Частка у загальній сумі проектів: 4.38%

Витрати у регіонах України: 

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 9990
Вінницька обл. 1 $ 24475
Дніпропетровська обл. 1 $ 10000
Донецька обл. 1 $ 10000
м. Київ 3 $ 50740
Луганська обл. 1 $ 9995
Львівська обл. 4 $ 65309
Харківська обл. 3 $ 69264
Операційні проекти 3 $ 14290

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Фундація медичного права та біоетики України” 
(79044, м. Львів, вул. Бойківська, 10/3, 
тел. 8 (0322) 76-55-07)

Керівник проекту: Сенюта Ірина Ярославівна 
Зміст проекту: Організація і забезпечення річного 

стажування для випускника юридичного факультету 
у галузі медичного права, що передбачає вивчення 
основ медичного права та практики застосування 
законодавства України у галузі охорони здоров’я, 
міжнародно-правових стандартів у сфері захисту 
прав людини та охорони здоров’я. Одним з основних 
завдань стажера являється участь у розробці та 
застосуванні Практичного посібника для юристів 
щодо прав людини у сфері охорони здоров’я та 
ведення медичних справ. 

Сума: $ 19980

Організація: Громадська організація “Інститут правових 
досліджень і стратегій” (61002, м. Харків, а/с 10397, 
тел. (057) 700-67-72)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій Петрович 
Зміст проекту: Надання правової допомоги пацієнтам, 

у тому числі тим, які належать до вразливих груп 
населення, у сфері реалізації права на охорону 
здоров’я і медичну допомогу шляхом надання 
консультацій з правових питань, медіація конфліктів 
у галузі охорони здоров’я, визначення “стратегічних” 
медичних справ, юридична і методична допомога 
громадським організаціям, які працюють з 
представниками вразливих груп. 

Сума: $ 20700

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Фундація медичного права та біоетики України” 
(79044, м. Львів, вул. Бойківська, 10/3, 
тел. 8 (0322) 76-55-07)

Керівник проекту: Сенюта Ірина Ярославівна 
Зміст проекту: Забезпечення видання українською 

мовою посібника Інституту Відкритого Суспільства 
“Права людини та охорона здоров’я”: переклад, 
наукове редагування, написання національних 
коментарів, практична апробація та рецензування. 

Сума: $ 13789

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Фундація медичного права та біоетики України” 
(79044, м. Львів, вул. Бойківська, 10/3, 
тел. 8 (0322) 76-55-07)

Керівник проекту: Сенюта Ірина Ярославівна 
Зміст проекту: Допомога представникам 

правозахисних і пацієнтських організацій у 
отриманні знань щодо ключових положень з 
медичного права і виробленні навичок роботи над 
медичними справами: організація і проведення 
Школи з медичного права для надання учасникам 
комплексу необхідних знань щодо правового статусу 
суб’єктів медичних правовідносин, процедур і 
механізмів захисту їхніх прав, а також міжнародного, 
регіонального і національного законодавства у 
сфері охорони здоров’я і захисту прав людини. 

Сума: $ 16540

Організація: Вінницька правозахисна група 
(21000, м. Вінниця, вул. Козицького, 54/1, 
тел. (0432) 270-112)

Керівник проекту: Гройсман Дмитро Леонідович 
Зміст проекту: Підсилення потенціалу організацій 

громадянського суспільства у галузі захисту прав 
пацієнтів через узагальнення досвіду реалізації 
проектів, підтриманих МФВ у 2007-2009 роках: 
аналіз досвіду ведення стратегічних судових справ 
у 5 регіонах України і однієї справи національного 
рівня; проведення фокус-груп для визначення 
результатів виконання проектів та вироблення 
рекомендацій щодо посилення ролі громадських 
організацій у захисті прав пацієнтів; друк звіту про 
досвід реалізації громадських ініціатив щодо захисту 
прав пацієнтів, обговорення звіту на національному 
рівні (проведення круглого столу в Секретаріаті 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини) та в регіонах (презентації звіту на базі прес-
клубів). 

Сума: $ 24475

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам 
та особам із інтелектуальною недостатністю 
“Джерела” (04209, м. Київ, вул. Богатирська, 16А, 
дошкільна установа 607, тел. (0(044) 411-03-32, 411-
82-13)

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна 
Зміст проекту: Створення модельного Центру правової 

допомоги інвалідам для проходження психіатричної 
експертизи медико-соціальних експертних комісій 
(МСЕК) у м. Києві. Розробка методів та принципів 
діяльності центру та їх відпрацювання у м. Києві 
і поширення серед більш ніж ста НУО України. 
Окрім створення центру, основною метою проекту 
є проведення кампанії для своєї цільової аудиторії 
у Києві та залучення громадського адвоката, 
який представлятиме Центр у органах управління 
медичними послугами для забезпечення прозорості 
роботи МСЕК, що здійснює експертну оцінку стану 
людей з психічними розладами. 

Сума: $ 10000

Організація: Громадська організація “Нікопольський 
центр духовної та соціально-психологічної 
реабілітації “Відкриті двері” (53200, Дніпропетровська 
обл., м. Нікополь, вул. В. Усова, 34/37, тел. (05662) 4-
29-72)

Керівник проекту: Лось Ірина Георгіївна 
Зміст проекту: Проведення на основі Ресурсного 

Посібника “Здоров’я та права людини” 
інформаційно-просвітньої кампанії у м. Нікополь та 
регіоні щодо поширення знань про права вразливих 
верств населення серед працівників громадського 
здоров’я. Проведення тренінгів та надання 
тренінгових матеріалів, що можуть бути використані 
у щоденній роботі медичних працівників, розробка 
буклетів з ВІЛ/СНІДу, туберкульозу для спеціалістів 
охорони здоров’я у контексті захисту прав людини. 

Сума: $ 10000

Організація: Луганський благодійний фонд “Крок у 
майбутнє” (91055, м. Луганськ, вул. Куракіна, 4/123, 
тел. (0642) 93-26-10)

Керівник проекту: Анохіна Лариса Петрівна 
Зміст проекту: Розробка на основі Ресурсного 

Посібника “Здоров’я та права людини” комплексного 
тренінгового модуля на місцевому рівні шляхом 
впровадження правових аспектів роботи з 
уразливими групами населення у навчальну 
програму вищих навчальних закладів. 

Сума: $ 9995
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Організація: Громадська організація “Центр 
громадської адвокатури” (79008, м. Львів, 
вул. Родини Крушельницьких, 3/13, 
тел. (032) 235-45-19)

Керівник проекту: Коваль Оксана Ярославівна 
Зміст проекту: Cприяння громадянам у вирішенні 

конфліктів, які виникають під час проходження 
медико-соціальної експертизи, правова просвіта 
щодо вищезазначених питань та активізація 
громадян у боротьбі за свої права під час 
проходження медико-соціальних експертних 
комісій (МСЕК) та спеціалізованих лікарсько-
консультативних комісій (спец-ЛКК). Метою проекту 
є напрацювання пропозицій щодо усунення недоліків 
правового регулювання у діяльності МСЕК та спец-
ЛКК та подальше просування цих пропозицій для 
внесення відповідних змін у чинне законодавство 
України. 

Сума: $ 15000

Організація: Громадська організація “Фонд “Правова 
просвіта” (83050, м. Донецьк, пр. Ватутіна, 1-А, 
кім. 104, тел. 062 337 93 84)

Керівник проекту: Дешко Людмила Миколаївна 
Зміст проекту: Впровадження Ресурсного Посібника 

“Здоров’я та права людини” у навчальну програму 
студентів у юридичній клініці “Медичне право 
України” Донецького національного університету. 
Використання Ресурсного Посібника “Здоров’я та 
права людини” в рамках проекту для поширення 
знань про права таких уразливих груп населення, 
як люди з психічними розладами та ЛЖВ, серед 
фахівців у галузі права та охорони здоров’я 
для посилення захисту прав людини у сфері 
громадського здоров’я. 

Сума: $ 10000

Організація: Кримський республіканський благодійний 
фонд “Світ Криму” (95017, м. Сімферополь, 
вул. Київська, 38/34, тел. (0652) 57 17 66)

Керівник проекту: Новицький Євгеній Павлович 
Зміст проекту: Підвищення потенціалу та знань 

різних цільових груп (медичних працівників, 
родичів паліативних пацієнтів та інш.) щодо 
захисту прав людини у сфері охорони здоров’я 
шляхом проведення тренінгів на основі Ресурсного 
Посібника “Здоров’я та права людини” та 
популяризація використання Посібника серед 
НДО, місцевих державних посадовців та студентів 
юридичних факультетів. 

Сума: $ 9990

Організація: Громадська організація “Громадський рух 
“Новий погляд” (02092, м. Київ, а/с 118, 
тел. 8 (044) 362-60-49)

Керівник проекту: Маслова Оксана Вікторівна 
Зміст проекту: Розвиток національного веб-сайту з 

медичного права та захисту прав пацієнтів (www.
healthrights.in) для налагодження співпраці між 
трьома цільовими групами проекту (юристами, 
пацієнтами та журналістами) і забезпечення їх 
професійних потреб. Веб-сайт доповнює проект з 
розробки Практичного посібника для юристів щодо 
прав людини у сфері охорони здоров’я та ведення 
медичних справ шляхом створення механізму 
зворотного зв’язку, оновлення змісту веб-сайту та 
обміну інформацією між представниками цільових 
груп. 

Сума: $ 23320

Організація: Громадська організація “Інститут правових 
досліджень і стратегій” (61002, м. Харків, а/с 10397, 
тел. (057) 700-67-72)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій Петрович 
Зміст проекту: Правовий захист жертв порушень 

прав людини та основних свобод у галузі охорони 
здоров’я через стратегічний судовий захист та 
посилення мережі НУО. В рамках проекту Центром 
правової допомоги надається безкоштовна правова 
підтримка, здійснюється фінансування стратегічних 
судових справ, інформування громадськості та 
державних органів про ситуацію з захистом прав 
людини у сфері охорони здоров’я. 

Сума: $ 24900

Організація: Громадська організація “Інститут правових 
досліджень і стратегій” (61002, м. Харків, а/с 10397, 
тел. (057) 700-67-72)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій Петрович 
Зміст проекту: Підготовка та оприлюднення 

національної доповіді громадських організацій з 
дотримання прав людини у галузі охорони здоров’я. 
Покращення обізнаності про порушення прав 
людини у системі охорони здоров’я та посилення 
потенціалу правозахисних організацій в Україні. 
Створення нових можливостей для співпраці серед 
правозахисних організацій для кращої координації 
їх діяльності. Метою проекту є представлення 
результатів ведення стратегічних судових справ 
та надання рекомендацій щодо покращення 
національного законодавства. 

Сума: $ 23664
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Організація: Громадська організація “Громадський рух 
“Новий погляд” (02092, м. Київ, а/с 118, 
тел. 8 (044) 362-60-49)

Керівник проекту: Маслова Оксана Вікторівна 
Зміст проекту: Вдосконалення та розвиток 

міжнародного веб-сайту (www.health-rights.org), що 
є “візитною карткою“ національних веб-сайтів країн-
учасниць Ініціативи “Право та громадське здоров’я” 
(зокрема, Македонія, Грузія, Вірменія та Україна), 
які спільно впроваджують проекти щодо розвитку 
національних порталів з прав пацієнтів. Мета 
проекту полягає у популяризації діяльності Ініціативи 
серед фахівців, які працюють у галузі права та 
охорони здоров’я. Створення окремого розділу 
“Спільнота практиків у галузі медицини і права” 
для обміну матеріалами щодо роботи з мас-медіа, 
тренінгів, навчальних курсів з медичного права та 
надання допомоги пацієнтам. 

Сума: $ 17420

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

Керівник проекту: Винницька Марія Олександрівна 
Зміст проекту: Організаційно-технічне забезпечення 

проведення круглого столу про права людини в 
рамках надання паліативної допомоги. Забезпечення 
участі міжнародних фахівців (Угорщина, Грузія, 
Австралія та США) та експертів в роботі круглого 
столу та розробці загальної стратегії подальшого 
розвитку паліативної допомоги в контексті прав 
людини. 

Сума: $ 4530

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

Керівник проекту: Винницька Марія Олександрівна 
Зміст проекту: Технічне забезпечення участі 

українських фахівців у зустрічі стажерів у галузі 
прав та громадського здоров’я (Грузія, Тбілісі, 7-10 
жовтня, 2009). 

Сума: $ 2630

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

Керівник проекту: Галушко Артем Анатолійович 
Зміст проекту: Організаційно-технічну підтримка 

проведення 2-денного тренінгу (12-13 грудня 2009) 
для правозахисників, юристів та представників 
громадських організацій з питань документування 
порушень прав людини у сфері паліативної 
допомоги. Під час цього тренінгу розглянуті 
питання надання паліативної допомоги та контролю 
болю. Здійснено детальний огляд методології 
документування порушень прав паліативних 
пацієнтів та стратегії здійснення адвокаційної 
діяльності. 

Сума: $ 7130
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Компонент “Паліативна допомога”

Кількість проектів: 15 
Кількість організацій: 10
Сума: $ 132392
Частка у загальній сумі проектів: 2.19%

Витрати у регіонах України: 

Регіон Кількість проектів Сума

Івано-Франківська обл. 1 $ 10000
м. Київ 5 $ 44022
Миколаївська обл. 1 $ 10000
Одеська обл. 1 $ 10000
Рівненська обл. 1 $ 12170
Харківська обл. 1 $ 14860
Черкаська обл. 1 $ 10000
Операційні проекти 4 $ 21340

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійна організація “Рада у справах 
людей похилого віку м.Києва” (04114, м. Київ, 
вул. Вишгородська, 67, тел. 431-05-09)

Керівник проекту: Чайковська Віра Володимирівна 
Зміст проекту: Розробка програми циклів тематичного 

удосконалення медичних працівників за напрямком 
паліативна допомога та методологічне забезпечення 
підготовки групи тренерів (викладачів) в різних 
регіонах України для поширення знань з викладання 
основ паліативної допомоги. 

Сума: $ 13850

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Всеукраїнська асоціація паліативної допомоги” 
(01133, м. Київ, Інженерний провулок, 4, 
тел. (044) 594 02 78)

Керівник проекту: Губський Юрій Іванович
Зміст проекту: Підтримка діяльності Координаційної 

ради з паліативної та хоспісної допомоги при МОЗ 
України задля розвитку паліативної допомоги, 
розробки ключових документів, програм та 
положень щодо діяльності установ паліативної 
допомоги. 

Сума: $ 6855

Організація: Київське міське відділення Всеукраїнської 
благодійної організації “Всеукраїнська мережа 
людей, що живуть з ВІЛ/СНІД” (02099, м. Київ, 
вул. Новодарницька, 26Б, тел. (044) 566 96 73)

Керівник проекту: Лібанов Олександр Борисович 
Зміст проекту: В рамках проекту передбачається 

документування порушень прав паліативних 
пацієнтів, надання таким пацієнтам та їх сім’ям 
правової підтримки у м. Києві. Одним з головних 
завдань проекту є забезпечення більш широкого 
доступу людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ) до 
знеболення шляхом зібрання даних про порушення 
прав ЛЖВ у сфері надання паліативної допомоги. 

Сума: $ 12909

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Громадська організація “Інститут правових 
досліджень і стратегій” (61002, м. Харків, а/с 10397, 
тел. (057) 700-67-72)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій Петрович 
Зміст проекту: В рамках проекту передбачається 

документування порушень прав паліативних 
пацієнтів, надання таким пацієнтам та їх сім’ям 
правової підтримки у Харківській області. За 
результатами проекту буде підготовлено спільного 
листа щодо ситуації із доступністю до знеболення 
в Україні, який буде направлено до національних 
державних органів, відповідальних за охорону 
здоров’я та Міжнародної Комісії з контролю за обігом 
наркотичних засобів. 

Сума: $ 14860

Організація: Благодійний фонд “Лицем до лиця” 
(18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 80, кв. 26, 
тел. 38 (0472) 63-80-93, 38 (0472) 73-58-22)

Керівник проекту: Шляга Ірина Володимирівна 
Зміст проекту: Створення тренінгового центру 

з паліативної допомоги в Черкаській області 
на базі Обласного онкологічного диспансеру 
та впровадження навчального курсу на базі 
Черкаського медичного коледжу та Центру 
підвищення кваліфікації лікарів медицини катастроф 
Черкаської області для лікарів й медичних сестер. 

Сума: $ 10000

Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд 
“Пчелка” (65009, м. Одеса, Адміральський проспект, 
буд. 1 “В”, кв. 45, тел. 8 (094) 94-86-940)

Керівник проекту: Павленко Олена Валеріївна 
Зміст проекту: Створення тренінгового центру 

паліативної допомоги в Одеській області на базі 
Одеської обласної дитячої клінічної лікарні та 
впровадження навчального курсу на базі кафедри 
післядипломної освіти Одеського державного 
медичного університету для слухачів програм 
тематичного удосконалення. 

Сума: $ 10000

Організація: Миколаївський обласний благодійний 
фонд боротьби з туберкульозом “Віта-Лайт” 
(54030, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 49, оф. 52, 
тел. (0512) 37 31 20, (0512) 76 83 00)

Керівник проекту: Горбатенко Едуард Володимирович 
Зміст проекту: Створення тренінгового центру з 

паліативної медицини в Миколаївській області на базі 
Миколаївського Обласного протитуберкульозного 
диспансеру та Миколаївського обласного 
хоспісталю ветеранів для слухачів програм 
тематичного удосконалення Миколаївського 
медичного коледжу. 

Сума: $ 10000

Організація: Рівненське обласне відділення 
Всеукраїнської Благодійної Організації 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД” (33000, м. Рівне, вул. Вербова, 43/118, 
м. Рівне, 33000, тел. 38 (0362) 63-02-33)

Керівник проекту: Лазаревич Юрій Миколайович 
Зміст проекту: В рамках проекту передбачається 

документування порушень прав паліативних 
пацієнтів, надання таким пацієнтам та їх сім’ям 
правової підтримки у Рівненській області. Одним з 
головних завдань проекту є зміна існуючої практики 
надання знеболюючих засобів та розроблення 
плану ведення адвокативної роботи на основі 
задокументованих історій паліативних пацієнтів для 
покращення громадської обізнаності щодо порушень 
прав людини у сфері паліативної допомоги. 

Сума: $ 12170

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліковно 
хворим “Мати Тереза” (76002, м. Івано-Франківськ, 
вул. Новаківського, 8, тел. (034) 78 17 19, 50 14 00)

Керівник проекту: Андріїшин Людмила-Оксана Іванівна 
Зміст проекту: Створення навально-методичного 

центру на базі Івано-Франківського хоспісу та 
впровадження навчального курсу для сімейних 
лікарів на базі кафедри післядипломної освіти 
Національного Івано-Франківського медичного 
університету, для інтернів-терапевтів, сімейних 
лікарів, студентів медичного коледжу, медичних 
сестер, які були направлені на курси тематичного 
удосконалення. 

Сума: $ 10000
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Організація: Державне підприємство “Інститут 
паліативної та хоспісної медицини Міністерства 
Охорони Здоров’я України” (02125, м. Київ, 
вул. Петра Запорожця, 26)

Керівник проекту: Бабійчук Ольга Михайлівна 
Зміст проекту: Підтримка роботи експертів з 

доопрацювання проекту Концепції Державної 
цільової соціальної програми розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги в Україні на 2010-2014 роки. 

Сума: $ 5000

Організація: Державне підприємство “Інститут 
паліативної та хоспісної медицини Міністерства 
Охорони Здоров’я України” (02125, м. Київ, 
вул. Петра Запорожця, 26)

Керівник проекту: Бабійчук Ольга Михайлівна 
Зміст проекту: Розробка та підтримка діяльності 

веб-сайту ДП “Інститут паліативної та хоспісної 
медицини МОЗ України” на якому планується 
розмістити інформацію про Інститут, нормативно-
правову базу з паліативної допомоги, інформацію 
щодо регіональних партнерів, хоспісів, паліативних 
відділень, розвитку паліативної допомоги в Україні, 
літературу та новини. 

Сума: $ 5408

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Організаційно-технічне забезпечення 

візиту директора міжнародної ініціативи “Паліативна 
допомога” Мері Келовей та технічного радника 
Мушзбек Каталіни до лікувально-профілактичих 
закладів, які надають паліативну допомогу з 
метою проведення оцінки потреб та визначення 
протенційних прогрма партнерства. 

Сума: $ 4990

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

Керівник проекту: Шаповал-Дейнега Ксенія Юріївна 
Зміст проекту: Перевидання створеного МФВ 

документального фільму та відеороліку “З повагою 
до людської гідності” в якому висвітлено основні 
проблеми дотримання прав паліативних пацієнтів в 
Україні. 

Сума: $ 3500

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Переклад підручника “Education in 

Palliative and End-of-life Care – Oncology” (“Освіта в 
паліативній допомозі – Онкологія”). Розповсюдження 
посібника в бібліотеки, середні та вищі медичні 
навчальні заклади з метою підвищення доступу 
до сучасної навчально-методичної літератури за 
тематикою паліативної допомоги. 

Сума: $ 9900

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

Керівник проекту: Шаповал-Дейнега Ксенія Юріївна 
Зміст проекту: Дизайн та друк буклета “Паліативна 

допомога” для поширення серед партнерських 
медичних закладів, навчальних закладів та 
неурядових огранізацій, які опікуються розвитком 
паліативної допомоги населенню. Підтримка 
проведення інформаційно-освітніх заходів. 

Сума: $ 2950
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Компонент “Громадське здоров’я та медіа”

Кількість проектів: 5 
Кількість організацій: 3
Сума: $ 37655
Частка у загальній сумі проектів: 0.62%

Витрати у регіонах України: 

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 9159
Миколаївська обл. 1 $ 8490
Одеська обл. 1 $ 11921
Операційні проекти 2 $ 8085

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Миколаївський обласний благодійний 
фонд боротьби з туберкульозом “Віта-Лайт” 
(54030, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 49, оф. 52, 
тел. (0512) 37 31 20, (0512) 76 83 00)

Керівник проекту: Горбатенко Едуард Володимирович 
Зміст проекту: Розробка та впровадження медіа-

інформаційної кампаніїї для поширення інформації 
про розвиток паліативної допомоги. Проведення 
низки заходів, які спрямовані на підвищення рівня 
обізнаності щодо питань паліативної допомоги та 
залучення ключових осіб та осіб, які приймають 
рішення, з метою зміни ставлення та прийняття 
позитивних рішень стосовно виділення бюджетних 
коштів на розвиток паліативної допомоги в 
Миколаївській області. 

Сума: $ 8490

Організація: Благодійний фонд “Життя без болю” 
(65110, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 4, офіс 21, 
тел. 38 (048) 743-92-50)

Керівник проекту: Гриб Олег Андрійович 
Зміст проекту: Проведення освітньо-інформаційної 

кампанії, яка спрямована на зміну ставлення цільової 
аудиторії батьків щодо планової вакцинації та як 
результат – підвищення рівня вакцинації серед 
загального населення. Створення та підтримка 

безкоштовного та достовірного інформаційного 
ресурсу про питання вакцинації з метою 
покращення розуміння важливості вакцинації та 
свідомого прийняття рішень. Проведення відкритих 
громадських слухань в Міністерстві охорони 
здоров’я України стосовно внесення необхідних 
змін в графік планової вакцинації, сприяння участі 
провідних фахівців, представників медичного кола та 
громадськості в цих заходах. 

Сума: $ 11921

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01133, м. Київ, вул. Вавілових, 
16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Зміст проекту: Привернення уваги українського 

суспільства до нагальних проблем в сфері охорони 
здоров’я, зокрема, проблеми інфекційних та 
соціально-небезпечних захворювань, шляхом 
проведення практичного курсу навчання журналістів, 
які спеціалізуються на тематиці громадського 
здоров’я, формування інформаційної платформи 
для обговорення найбільш приоритетних проблем 
в сфері охорони здоров’я, подальше становлення 
традицій соціально-відповідальної журналістики. 

Сума: $ 9159

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”



МФВ • Річний звіт 2009 • Програма “Громадське здоров’я” 74

P
34

9,
 

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

висвітлення тем громадського здоров’я молодими 
журналістами, випукниками Могилянської школи 
журналістики шляхом надання міні-грантів. 
Проведення презентацій напрацьованих матеріалів 
з метою залученя широкого кола фахівців, які 
здатні об’єктивно та ефективно висвітлювати різні 
проблемні питання в сфері охорони здоров’я 

Сума: $ 835

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Дизайн та друк посібника з адвокації для 

грантерів, які працюють в сфері зменшення шкоди. 
Поширення посібника серед організацій та активістів 
з метою підвищення їх обізнаності та спроможності 
розробляти та впроваджувати адвокаційну роботу та 
захищати свої права. 

Сума: $ 7250

Компонент “Доступ до життєво-
необхідних препаратів”

Кількість проектів: 6 
Кількість організацій: 3
Сума: $ 47440
Частка у загальній сумі проектів: 0.79%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 14485
Чернігівська обл. 1 $ 8925
Операційні проекти 3 $ 24030

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Фундація “Громадський рух “Українці проти 
туберкульозу” (03110, м. Київ, а/с 101, 
тел. (044) 270 44 52)

Керівник проекту: Руденко Віталій Володимирович 
Зміст проекту: Проведення прес-конференції стосовно 

ситуації в м. Харкові, яка пов’язана з рішенням про 
скорочення кількості ліжок та медичного персоналу 

з послідуючим перерозподілом хворих у міські й 
протитуберкульозній лікарні м. Харкова. Висвітлення 
можливих негативних наслідків такого рішення 
та спроба вирішити цю ситуацію з залученням 
представників ЗМІ, громадськості, фахівців та 
представників Міністерства охорони здоров’я. 

Сума: $ 1545

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Відродження Києво-Могилянської Академії” 
(04070, м. Київ, вул. Сковороди, 6, офіс 45,
тел. (044) 238-2763, 416-1543, 417 8461)

Керівник проекту: Скалецька Зоряна Степанівна 
Зміст проекту: Проведення міжнародного семінару на 

тему “Інтелектуальна власність, права людини та 
доступ до житте-необхідних медичних препаратів”, 
який відбувся у вересні 2009 р. в м. Києві, власне 
було проведено семінар за участю міжнародних 
спеціалістів. Учасниками стали правники, викладачі, 
практикуючі юристи, активісти громадських 
організацій та медичні працівники, які протягом 5 
днів працювали та навчались основним питанням, 
пов’язаним з інтелектуальною власністю, угодам по 
вільну торгівлю між Україною т ЄС, торгівельними 
аспектами права на інтелектуальну власність, 
правами людини в системі охорони здоров’я та, 
зокрема, правом на доступ до медикаментів. 

Сума: $ 12940

Організація: Міська молодіжна громадська організація 
“Молодіжна Альтернатива “М’АРТ” 
(14000, м. Чернігів, а/с 79, тел. (046) 277 41 10)

Керівник проекту: Самардак Надія Сергіївна 
Зміст проекту: Підвищення обізнаності громадськості, 

та насамперед інформувати молоді щодо вірусного 
гепатиту С, шляхів його передачі та заходів 
профілактики шляхом проведення інформаційно-
просвітницької кампанії в Інтернеті за допомогою 
засобів Web 2.0., створення віртуального 
майданчику для обговорення найбільш гострих 
питань. Підтримка ключових повідомлень за 
допомогою буклетів, плакатів, наліпок та статей 
в ЗМІ з метою надання достовірної, якісної та 
максимально об’єктивної інформації. Проведення 
низки адвокаційних заходів, які спрямовані на 
активізацію зусиль Міністерства охорони здоров’я 
України в сфері профілактики, своєчасної 
діагностики та лікування вірусних гепатитів (зокрема 
гепатиту С) в Україні. 

Сума: $ 8925

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Метою цього проекту є формування 

кола незалежних фахівців, а саме: юристів, 
правозахисників та активістів, які обізнані на 
питаннях впливу права на інтеллектуальну 
власність, угод про вільну торгівлю та вплив на 
доступ до житево-необхідних препаратів. Розвиток 
спроможності представників провідних юридичних 
установ те державних інституцій, які долучені 
до процесів перемов та підписання угоди про 
торгівельні аспекти інтелектуальної власності 
використовувати гнучкі положення цих угод з метою 
впливу на доступ до препаратів. 

Сума: $ 14380

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Організаційно-технічна підтримка 

проведення 2-денного тренінгу для правників та 
викладачів Національного Університету “Києво-
Могилянська Академія” з метою підготовки та 
проведення першого тренінга з питань впливу права 
на інтелектуальну власність на доступ до житте-
необхідних препаратів. 

Сума: $ 8300

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Переклад та редагування звіту про 

стан захворюваності, доступ до діагностики та 
лікування, а також профілактики гепатиту С в 
Україні з метою поширення серед зацікавлених 
активістів, представників Молдови, Грузіі, Арменіїї, 
Киргизстану, Таджикістану а також для підтримки 
проведення подібного аналітичного дослідження та 
напрацювання рекомендації щодо подальших дій. 

Сума: $ 1350
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Позаконкурсні та іноваційні проекти

Кількість проектів: 2 
Кількість організацій: 1
Сума: $ 18000
Частка у загальній сумі проектів: 0.30%

Витрати у регіонах України: 

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 18000

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу” (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 
38, кв. 143, тел. 528-37-14)

Керівник проекту: Маковецька Марія Ігорівна 
Зміст проекту: Організація та проведення заходів, 

зустрічей та засідань групи технічної оцінки під час 
підготовки заявки до Глобального фонду по боротьбі 
з туберкульозом, малярією та ВІЛ/СНІДом на 9-ий 
раунд по компоненту “туберкульоз”. Забезпечення 
залучення широкого кола громадських організацій, 
представників Міністерства охорони здоров’я 
та інших державних установ, а також лікарів та 
міжнародних експертів для перепідготовки заявки до 
ГФ. Забезпечення перекладу необхідних документів 
та самої заявки. 

Сума: $ 14000

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу” (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 
38, кв. 143, тел. 528-37-14)

Керівник проекту: Маковецька Марія Ігорівна 
Зміст проекту: Підтримка забезпечення прозорого та 

відкритого процесу написання апеляції від України 
щодо рішення по 9-ому раунду до Глобального 
Фонду по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом 
та малярією, від імені Національної Ради з питань 
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Сума: $ 4000

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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ПРОГРАМА 
“ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
Кількість проектів: 64 
Кількість організацій: 45
Сума: $ 1305547
Частка у загальній сумі проектів: 21.64%

Мета програми у 2009 році: підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані 
на захист прав людини та основоположних свобод, сприяти знаходженню консенсусу між 
зацікавленими суб’єктами щодо реалізації інституційних реформ у правовій системі держави.

Пріоритети програми у 2009 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, а також 

механізми їх захисту;
• протидія корупції на рівні державної влади та місцевого самоврядування 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 2009 року:

• Конкурс “Права людини в установах виконання покарань”, спрямований на посилення 
можливостей організацій громадянського суспільства, правників та громадських 
активістів протидіяти порушенням прав людини в установах системи виконання покарань.
Загальна кількість заявок, які надійшли -28, із них підтримано 7.

• Конкурс “Сприяння реформуванню кримінальної юстиції України”, спрямований 
на залучення громадськості до аналізу діяльності та визначення напрямів і способів 
реформування органів та інститутів системи кримінальної юстиції України. Загальна кількість 
заявок, які надійшли – 10, із них підтримано 4.

• Конкурс “Захист прав людини через механізми адміністративної юстиції”, в рамках 
якого підтримано громадські ініціативи з проведення комплексних заходів, спрямованих на 
судовий захист прав людини від дій та бездіяльності органів державної влади, їх посадових 
та службових осіб. Загальна кількість заявок, які надійшли – 32, із них підтримано 3.

• Конкурс “Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади”, в межах 
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 надійшли – 55, із них 
підтримано 10.
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 У 2009 році було підтримано 4 проекти в рамках Ініціативи з посилення правових 
можливостей бідних верств населення, 10 проектів за напрямом діяльності Програми 
“Формування системи безоплатної допомоги в Україні”, а також 20 позаконкурсних проектів 
(з 44 проектів, що надійшли на розгляд програми).

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року:
• Громадський моніторинг системи пільг та привілеїв в Україні. За підтримки МФВ 

громадські організації “Центр громадської адвокатури” (Львів) та “Центр громадської 
експертизи” (Київ) здійснили аналіз системи пільг в Україні та виробили рекомендації щодо 
її реформування для наближення до європейських стандартів та забезпечення соціальних 
та економічних справ. Центр громадської адвокатури створив юридично-соціальний 
портал, який висвітлює хід проектів (http: //www.pilga.in.uahttp: //www.pilga.in.ua), а також подає систематизовану 
інформацію щодо соціальних стандартів, у тому числі сформований в ході реалізації проекту 
каталог пільг в Україні.

 7 жовтня 2009 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням затвердив Стратегію 
впорядкування системи пільг (доступний на сайті Верховної Ради України: http: //zakon.rada.http: //zakon.rada.
gov.ua/gov.ua/). Документ значною мірою враховує висновки та рекомендації, вироблені Центром gov.ua/). Документ значною мірою враховує висновки та рекомендації, вироблені Центром gov.ua/
громадської експертизи в рамках реалізованого за підтримки програми “Верховенство 
права ” проекту.

• Моніторинг дотримання прав людини в Україні. Найбільш вразливі верстви населення 
потребують окремої уваги. Програма надала підтримку Фундації “Захист прав дитини” для 
проведення моніторингу дотримання прав людини у школах соціальної реабілітації. Вперше, 
за підтримки програми, було проведено моніторинг дотримання прав людини у 14 школах 
соціальної реабілітації у 12 регіонах України, за результатами якого було визначено системні 
проблеми у галузі дотримання прав людини та вироблено рекомендації.

• Доступ до інформації. За пiдтримки програми представники громадських органiзацiй 
зверталися з інформаційними запитами до Президента України з вимогою надати тексти 
актів під незаконними позначками “опублікуванню не підлягає” та “не для друку”, а також 
ініціювали кілька судових позовів. Нарешті, у 2009 році Президент Україні своїм Указом №963/
2009 зняв незаконні позначки “опублікуванню не підлягає” з численних президентських 
указів та розпоряджень. Указом знято незаконну обмежувальну позначку з Положення про 
Державне управління справами, затвердженого Указом №1180 від 17.02.02, офіційного 
оприлюднення якого громадськi активiсти домагалися кілька років, у т.ч. в суді (справа 
перебуває на розгляді Київського адміністративного апеляційного суду).

 Детальніше: http: //www.khpg.org/index.php?id=1070546391http: //www.khpg.org/index.php?id=1070546391.
 За пiдтримки програми представники громадських органiзацiй “Всесвiт” та “Альянс – 

Майдан” неодноразово зверталися з інформаційними запитами до Президента України з 
вимогою надати тексти актів під незаконними позначками “опублікуванню не підлягає” та 
“не для друку”, а також ініціювали кілька судових позовів.

 За підтримки програми Харкiвська правозахисна група розпочала діяльність щодо реалiзацiї 
принципiв свободи iнформацii у роботi спецiалiзованих архiвних установ. Зокрема, у спiвпрацi 
iз спецархiвом Служби безпеки України передбачається здiйснити аналіз та оприлюднення 
матеріалів архівно-слідчих справ нереабілітованих жертв політичних репресій.

 У червні 2009 року видано брошуру “Право знати в Україні”. У виданні систематизовано та 
узагальнено діяльність неурядових організацій України, які програма “Верховенство права” 
підтримувала протягом останніх 3 років: громадські кампанії з захисту права на доступ до 
інформації про діяльність органів влади, моніторинг відкритості органів державної влади, 
створення Національного зводу відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є 
власністю держави (детальніше – на сайті МФВ www.irf.ua у розділі “Публікації і дослідження 
програми “Верховенство права”).
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• Посилення правових можливостей бідних верств населення. Враховуючи набутий 
досвід, а також збільшення потреб у наданні правової допомоги (в тому числі обумовлених 
економічною кризою), у співпраці із Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства 
(Будапешт), програма розпочала нову ініціативу “Посилення правових можливостей бідних 
верств населення”. Цей компонент спрямований на покращення умов життєдіяльності 
людей, що проживають в умовах бідності та соціальної ізоляції, через подолання перешкод 
реалізації ключових прав, зокрема: права власності, трудових прав, підприємницьких прав, 
права на доступ до правосуддя.

 У містах Біла Церква та Хмельницький продовжили свою діяльність, створені за підтримки 
програми та за участю органів місцевого самоврядування Центри правової інформації та 
консультацій. Протягом 2009 до кожного з них звернулися понад 3500 осіб, що є суттєвим 
збільшенням у порівнянні із попередніми роками. Серед осiб, що звернулися по допомогу 
до центрiв: пенсiонери (30%), люди з iнвалiднiстю (6%), ув’язненi (7%), безробiтнi (10%), 
одинокi матерi та багатодiтнi родини (4%), жертви злочинiв (4%). Основний змiст звернень: 
26% – соцiальний захист, 20% – питання цивiльного права, 14% – питання адмiнiстративного 
права, 10,1%– питання сiмейного права, 10%– житловi питання, 7% – працевлаштування, 
6% – земельнi питання, 4% – пiдприємницькi права, 1% – питання кримiнального права 
(консультацiї).

• Права людини в Конституції України. Політична та економічна криза спонукали програму 
до підтримки ініціатив, які сприяють усвідомленню суспільством та владою глибинних 
причин кризових явищ, а також пропонують шляхи їх подолання. За підтримки програми, 
Харківською правозахисною групою було здійснено аналіз розділу 2 Конституції України та 
проведено обговорення можливих змін та доповнень в контексті розпочатої в країні дискусії 
про реформування конституційних положень.

• Реформа системи кримінальної юстиції України. Програма продовжила підтримку 
Офісів громадського захисту, що здійснюють захист від кримінального обвинувачення 
осіб, які не мають можливості самостійно забезпечити участь адвоката (проекти діють у 
Харкові, Хмельницькому та Білій Церкві, детальніше на сайті: www.pravo.prostir.uawww.pravo.prostir.ua, розділ 
“Бібліотека”). Досвід діяльності Офісів громадського захисту отримав позитивну оцінку з 
боку експертів Ради Європи, а також був частково врахований Міністерством юстиції України 
при розробці відповідного проекту закону, що був схвалений урядом та поданий на розгляд 
до Верховної Ради, яка прийняла проект за основу Проекту Закону про безоплатну правову 
допомогу. Програма планує надалі підтримувати доопрацювання цього проекту закону під 
час його розгляду у Комітеті з питань правової політики Верховної Ради України.

 Протягом минулого року програма розширила співпрацю iз Міністерством внутрішніх 
справ в питаннях захисту прав людини. Вперше були проведені громадські слухання про 
права людини у діяльності органів внутрішніх справ. За підсумками дискусії були вироблені 
рекомендації, доступні на сайті МВС.

 За підтримки програми та сприяння МВС України Харківський інститут соціальних досліджень 
видав та поширив в усіх ізоляторах тимчасового тримання інформаційні матеріали про 
права осіб, що утримуються під вартою. У жовтні 2009 року у Жовтневому районному вiддiлi 
УМВС України у Харківський області була встановлена та почала функціонувати електронна 
система реєстрації відвідувачів. Кожна особа самостійно здійснює реєстрацію свого візиту 
до райвідділу, про що отримує документальне підтвердження.

• Міжнародний захист прав людини. Програма “Верховенство права” також сприяла 
належному представленню недержавними органiзацiями альтернативних доповiдей про 
реалiзацiю прав людини в рамках механiзмiв ООН. ВГО “Жіночий консорціум України” 
представила експертам Комiтету ООН доповiдь про виконання Україною положень Конвенцiї 
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жiнок. Фундацiя “Захист прав дитини” 
презентувала громадськостi в Українi альтернативну до державної доповідь про виконання 
Україною положень Конвенції ООН про права дитини.
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Розпочата Національною асамблеєю інвалідів у 2008 році, за підтримки програми, кампанія 
за приєднання України до Конвенції ООН про права інвалідів та факультативного протоколу, 
завершилася прийняттям ВРУ Закону України вiд 16.12.2009 № 1767-VI Про ратифікацію 
Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї (http: //gska2.rada.gov.ua/http: //gska2.rada.gov.ua/
pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36658pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36658).

 У 2009 році Програма продовжила сприяти розвитку практики захисту прав людини у 
національних та міжнародних юрисдикціях через підтримку стратегічних судових справ. 
Для консолідації роботи адвокатів та належного представлення результатів діяльності 
по стратегічному судовому захисту, за підтримки програми створений спеціалізований 
Інтернет-ресурс: www.hr-lawyers.orgwww.hr-lawyers.org.

 За підтримки МФВ Українська Гельсiнська Спiлка з прав людини розпочала моніторинг 
виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини. Предметом монiторингу 
є як здiйснення державою iндивiдуальних заходiв, так i заходiв загального характеру, що 
мають вплив на вирішення системних проблем – першопричин порушення прав людини.

• Просвітництво в галузі прав людини. За підтримки програми “Верховенство права” в 
Києві з 27 березня до 2 квітня 2009 року пройшов Шостий Міжнародний фестиваль “Дні 
документального кіно про права людини” (www.docudaysdocudays.orgorg.ua). В межах фестивалю було 
представлено понад 60 фільмів з 24 країн світу, відбулися світові прем’єри, презентації 
нових картин українських кінематографістів, майстер-класи відомих майстрів неігрового 
кіно, зустрічі глядачів із режисерами та героями фільмів, дискусії та семінари. Перегляди та 
спеціальні події фестивалю відвідало майже 18 тисяч глядачів. Мета фестивалю – засобами 
кіномистецтва сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню 
ставлення до людської гідності як найвищої цінності. Перегляди і заходи фестивалю 
відбулися у більш ніж до 100 населених пунктах з 20 регіонів країни. Зокрема, вперше 
фестиваль відбувся у Алчевську, Запоріжжі, Рівному, Тернополі.

 У травні 2009 року вже вчетверте за пiдтримки програми вiдбувся Форум правозахисних 
організацій України, в роботi якого взяли участь понад 250 учасникiв – представників 
громадських організацій України та зарубіжних країн (http: //www.khpg.org/index.http: //www.khpg.org/index.
php?id=1241100312php?id=1241100312).

 Разом з Норвезьким Гельсінським Комітетом програма надає підтримку заходам 
національної освітньої програми “Розуміємо права людини”. Проект реалізує громадська 
організація М’арт (Чернігів) та Українська Гельсінська Спілка з прав людини. Було проведено 
15 навчальних курсів для різних цільових груп (для молодих активістів та представників 
недержавних організацій – 6 груп, вчителів – 3 групи, активістів, які працюють у сфері 
освіти з прав людини – 2 групи, працівників правоохоронних органів (Помічників Міністра 
Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ 
Апарату Міністра МВС України) – 1 група. Участь у навчальних курсах програми взяли 307 
осіб (серед 340 учасників різних заходів – 33 є випускниками попередніх навчальних заходів 
програми): 70 вчителів, 127 – молодь, 43 – активісти громадських організацій, які працюють 
у сфері освіти з прав людини, 26 – Помічників Міністра Управління моніторингу дотримання 
прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Апарату Міністра МВС України; 28 – 
представників недержавних організацій, які працюють в інтересах людей з інвалідністю; 
22 – журналісти; 24 – активісти, які отримали спеціальну підготовку щодо проведення 
моніторингу прав людини. Більш докладна інформація про проект доступна на сайті: 
www.edu.helsinki.orgorg.ua.

 Завдяки підтримці МФВ, світ побачила книга “На захисті суспільних інтересів”, яка вийшла у 
співпраці з Інститутом права суспільних інтересів (Будапешт – Нью-Йорк). Видання містить 

 Завдяки підтримці МФВ, світ побачила книга “На захисті суспільних інтересів”, яка вийшла у 
співпраці з Інститутом права суспільних інтересів (Будапешт – Нью-Йорк). Видання містить 

 Завдяки підтримці МФВ, світ побачила книга “На захисті суспільних інтересів”, яка вийшла у 

кращий досвід діяльності українських організацій та дає відповіді на питання про те, як 
визначати суспільні інтереси, хто може представляти та діяти на захист суспільних інтересів 
та як знаходити баланс суспільних інтересів.
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Видання та публікації, що вийшли в рамках діяльності програми, доступні на сайті МФВ: 
(www.irf.ua, програма “Верховенство права”, розділ “Програмна діяльність”).

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Волинська обл. 1 $ 15000
Дніпропетровська обл. 2 $ 30992
Донецька обл. 1 $ 11700
м. Київ 9 $ 113803
Київська обл. 4 $ 154870
Кіровоградська обл. 1 $ 6973
Луганська обл. 8 $ 166026
Львівська обл. 6 $ 96495
Одеська обл. 1 $ 8620
Полтавська обл. 2 $ 28500
Тернопільська обл. 1 $ 13500
Харківська обл. 10 $ 277107
Херсонська обл. 5 $ 110576
Хмельницька обл. 5 $ 171778
Чернігівська обл. 3 $ 79357
Операційні проекти 5 $ 20250
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Доступ до правосуддя

Кількість проектів: 11 
Кількість організацій: 5
Сума: $ 481675
Частка у загальній сумі проектів: 7.98%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Київська обл. 4 $ 154870
Харківська обл. 2 $ 160707
Хмельницька обл. 4 $ 162348
Операційні проекти 1 $ 3750

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Місяць Андрій Петрович 
Зміст проекту: Підтримка пілотного проекту з надання 

первинної правової допомоги – Центру правової 
інформації та консультацій у м.Хмельницькому. 
В межах проекту юристи Центру надають 
правову інформацію та консультації мешканцям 
м.Хмельницького. 

Сума: $ 39348 (профінансовано двома проектами)

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 Іванівна 
Зміст проекту: Підтримка Центру правової інформації 

та консультацій у Білій Церкві, в якому працюють 
професійні юристи та надають правову інформацію 
та консультації мешканцям міста. Проект 
реалізується у співпраці з органами місцевого 
самоврядування. 

Сума: $ 38735 (профінансовано двома проектами)

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 Андріївна 
Зміст проекту: Підтримка діяльності Офісу 

громадського захисту, як моделі надання 
безоплатної правової допомоги у кримінальних 
справах; збір аналітичної та статистичної інформації 
щодо потреб та практики надання безоплатної 
правової допомоги у м. Хмельницькому. В межах 
проекту шість професійних адвокатів Офісу 
здійснюють захист осіб у кримінальних справах 
з моменту фактичного затримання особи і на 
подальших стадіях процесу. 

Сума: $ 123000 (профінансовано двома проектами)

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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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 Едгардович 
Зміст проекту: Підтримка діяльності Офісу 

громадського захисту у Білій Церкві. В рамках 
проекту апробується нова модель надання правової 
допомоги у кримінальних справах; проводиться 
збір даних щодо практики надання безоплатної 
правової допомоги у кримінальних справах у 
місті Біла Церква, а також у відповідному районі. 
Шість адвокатів Офісу здійснюють захист осіб у 
кримінальних справах з моменту затримання і на 
подальших стадіях процесу. 

Сума: $ 116 135 (профінансовано двома проектами)

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

Керівник проекту: Тімохов Олег Євгенович 
Зміст проекту: Підтримка діяльності Офісу 

громадського захисту у Харкові. Офіс громадського 
захисту у Харкові поширює свою роботу на 

Комінтернівський, Червонозаводський, Ленінський, 
Фрунзенський, Орджонікідзевський, Жовтневий 
та Київський райони міста. Проект починав свою 
роботу як пілотний для апробації запропонованої в 
Концепції формування системи безоплатної правової 
допомоги моделі надання безоплатної правової 
допомоги. Зараз в Офісі працює тринадцять 
адвокатів, які здійснюють захист у кримінальних 
справах з моменту фактичного затримання особи і 
на подальших стадіях процесу. 

Сума: $ 160707 (профінансовано двома проектами)

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

Керівник проекту: Яворська Василина Володимирівна 
Зміст проекту: Участь українських експертів та 

адвокатів Офісів громадського захисту в Мережевій 
зустрічі щодо безоплатної правової допомоги у Софії 
(Болгарія) – щорічна зустріч експертів, залучених до 
реформи системи безоплатної правової допомоги у 
різних країнах, організована Правовою Ініціативою 
Відкритого Суспільства.

Сума: $ 3750
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Судовий захист прав людини

Кількість проектів: 5 
Кількість організацій: 4
Сума: $ 87057
Частка у загальній сумі проектів: 1.44%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Дніпропетровська обл. 1 $ 17892
Луганська обл. 1 $ 17300
Львівська обл. 1 $ 11835
Харківська обл. 2 $ 40030

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики” 
(49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110, 
тел. (056) 744 42 24)

Керівник проекту: Літвінов Олексій Володимирович 
Зміст проекту: Підвищення спроможності представників 

громадських організацій з малих населених 
пунктів Дніпропетровської, Донецької, Харківської, 
Кіровоградської, Луганської, Запорізької та 
Черкаської областей використовувати механізми 
адміністративної юстиції через проведення для них 
тренінгів на базі досвіду організації з оскарження 
регуляторних актів. 

Сума: $ 17892

Організація: Львівська громадська організація “Центр 
досліджень місцевого самоврядування” 
(79000, м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), 
тел. (032) 24-324-16)

Керівник проекту: Загайний Віталій Анатолійович 
Зміст проекту: Cприяння використанню сторонами 

публічно-правового спору права на примирення в 
адміністративному судочинстві. В рамках проекту 
проведено десять процедур примирення і вироблені 
практичні рекомендації щодо застосування цієї 
практики іншими організаціями. 

Сума: $ 11835

Організація: Громадська організація “Громадський 
комітет захисту конституційних прав та свобод 
громадян” (91055, м. Луганськ, а/с 98, 
тел. (0642) 55-34-25)

Керівник проекту: Козирєв Микола Кузьмич 
Зміст проекту: Проведення стратегічних справ за 

адміністративними позовами до Луганського 
міськвиконкому на бездіяльність щодо 
незастосування практики перерахунку вартості 
опалення за критерієм кліматичних умов. Підготовка 
єдиної методики перерахунку оплати за теплову 
енергію за критерієм кліматичних умов для втілення 
її в практику житлово-комунального господарства 
Луганської області і України. 

Сума: $ 17300

Організація: Громадська організація “Інститут правових 
досліджень і стратегій” (61002, м. Харків, а/с 10397, 
тел. (057) 700-67-72)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій Петрович 
Зміст проекту: Створення спеціалізованого веб-

ресурсу “Стратегічний судовий захист” для висвіт-
лення діяльності правозахисних організацій з 
використання стратегічного судового захисту; озна-
йомлення їх як з міжнародними, так і з національ-
ними механізмами захисту. Веб-ресурс аналізує 
успішну практику і забезпечує постійну комунікацію 
між організаціями, юристами і адвокатами, які займа-
ються стратегічним судовим захистом. 

Сума: $ 16520

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Громадська організація “Інститут правових 
досліджень і стратегій” (61002, м. Харків, а/с 10397, 
тел. (057) 700-67-72)

Керівник проекту: Бущенко Аркадій Петрович 
Зміст проекту: Посилення міжрегіональної співпраці 

у сфері стратегічного судового захисту через 
проведення робочої зустрічі організацій-партнерів 
країн пострадянського простору (Україна, Росія, 

Молдова, Білорусь, Киргистан, Таджикистан), які 
займаються стратегічним судовим захистом для 
обговорення перспективних напрямків стратегічного 
судового захисту, проблем виконання рішень 
міжнародних судів, стандартів діяльності та 
можливих подальших стратегій дій 

Сума: $ 23510

Доступ до інформації

Кількість проектів: 10 
Кількість організацій: 10
Сума: $ 132973
Частка у загальній сумі проектів: 2.20%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Донецька обл. 1 $ 11700
Кіровоградська обл. 1 $ 6973
Луганська обл. 2 $ 28500
Львівська обл. 2 $ 32500
Полтавська обл. 1 $ 6000
Тернопільська обл. 1 $ 13500
Харківська обл. 2 $ 33800

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Рідна Країна” (84330, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Маріупольська, 7, 
тел. (06264) 41 91 99)

Керівник проекту: Мусієнко Артем Вікторович 
Зміст проекту: Оскарження неправомірних дій органів 

виконавчої влади Донецької області 
(мм. Горлівка, Дружківка, Костянтинівка, Донецьк, 
Слов’янськ, Краматорськ) щодо ненадання 
інформації, яка становить суспільний інтерес 

Сума: $ 11700

Організація: Луганська обласна організація “Суспільна 
служба правової допомоги” (91042, м. Луганськ, 
а/с 25, тел. (0642) 71-04-16, 8 (099) 006-58-84)

Керівник проекту: Качанюк Юрій Васильович 
Зміст проекту: Моніторинг реалізації права на доступ 

до інформації про діяльність органів державної 
влади, що опікуються вугільною промисловістю та 
державних вугледобувних, вуглепереробних та шах-
товуглебудівних підприємств Міністерства вугільної 
промисловості України. Надання правової допомоги 
в регіонах діяльності проекту (Луганська, Донецька, 
Львівська, Волинська, Дніпропетровська області) 

Сума: $ 11000
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Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Екологія-Право-Людина” (79000, м. Львів, а/с 316, 
тел. (032) 2751534)

Керівник проекту: Петрів Андрій Леонідович 
Зміст проекту: Посилення відкритості державних 

органів влади різних рівнів шляхом застосування 
судових механізмів та проведення просвітницької 
роботи, зокрема, проведення Всеукраїнського 
семінару з питань доступу до інформації для 
державних службовців в екологічній сфері та 
видання посібника з питань доступу до інформації. 

Сума: $ 17500

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 26, офіс 318, тел. (032) 294 92 63)

Керівник проекту: Жукровський Ярослав Іванович 
Зміст проекту: Проведення комплексного 

дослідження реалізації права на інформацію про 
діяльність органів публічної адміністрації у місті 
Львові через надсилання інформаційних запитів, 
оскарження порушень у реалізації даного права 
в адміністративних судах, узагальнення практики 
діяльності органів публічної адміністрації у наданні 
інформації та розгляду публічно-правових спорів 
адміністративними судами у цій категорії справ. 
Проведення серії просвітницьких заходів, підготовка 
рекомендацій для покращення реалізації відповідних 
прав і свобод людини 

Сума: $ 15000

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

Керівник проекту: Ращупкіна Юлія Володимирівна 
Зміст проекту: Моніторинг стану відкритості генпланів 

70 міст України та аналіз підстав, аргументів для 
віднесення їх до конфіденційної інформації (за 
результатами листувальної кампанії). Проведення 
інформаційно – просвітницької кампанії за 
результатами моніторингу 

Сума: $ 17500

Організація: Молодіжна громадська організація “Творче 
молодіжне об’єднання “Нівроку” (46016, м. Тернопіль, 
вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел. (0352) 420 172)

Керівник проекту: Ханас Володимир Васильович 
Зміст проекту: Розробка, імплементація та 

поширення методики громадського моніторингу 
відкритості органів державної влади та місцевого 
самоврядування в сфері доступу громадян до 
інформації щодо прийняття та виконання місцевих 
бюджетів 

Сума: $ 13500

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

Керівник проекту: Зубар Наталія Володимирівна 
Зміст проекту: Створення та оприлюднення 

Національного реєстру правових актів, що 
мають грифи обмеженого доступу. Продовження 
громадського тиску (надсилання інформаційних 
запитів, звернень, за необхідності – ініціювання 
судових позовів) на Президента України та Кабінет 
Міністрів України (за необхідності – на інші державні 
органи) з метою повного розкриття актів, що раніше 
мали незаконні позначки обмеженого доступу 
“опублікуванню не підлягає” та “не для друку”. 
Підтримка, удосконалення та розвиток сайту “Право 
Знати” http: //stop-x-files-ua.org/http: //stop-x-files-ua.org/

Сума: $ 14500

Організація: Громадська організація “Експертна група” 
(Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Щорса, 72, 
кв. 72, тел. 38 (097) 260-70-50)

Керівник проекту: Фельдман Микола Володимирович 
Зміст проекту: Організація правових та публічних 

заходів законного громадського примусу з надання 
інформації про свою діяльність органами місцевого 
самоврядування міст Полтавської області (Полтава, 
Кременчук, Лубни, Миргород, Комсомольськ) 

Сума: $ 6000

Організація: Громадська організація “Територія успіху” 
(25011, м. Кіровоград, вул. Чайковського, 42, 
тел. (0522) 27-09-67)

Керівник проекту: Дуднік Інга В’ячеславівна 
Зміст проекту: Забезпечення реалізації права на доступ 

до інформації про вплив на стан навколишнього 
середовища діяльності підприємств з видобутку 
та переробки урану в Кіровоградській та 
Дніпропетровській областях 

Сума: $ 6973
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Організація: Харківська правозахисна група 
(61002, м. Харків, а/с 10430, 
тел. (057) 700-67-71, (098) 236-52-07)

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович 
Зміст проекту: Розробка пропозицій щодо 

вдосконалення правового регулювання і практики 
доступу до архівів: аналіз законодавства України 
і практики доступу до архівів та його порівняння з 
міжнародними стандартами свободи інформації; 

вивчення зарубіжного досвіду; підготовка 
рекомендацій щодо зміни законодавства і практики; 
вибірковий аналіз та оприлюднення матеріалів 
архівно-слідчих справ нереабілітованих жертв 
політичних репресій; проведення навчального 
семінару щодо свободи інформації для працівників 
центрального та обласних галузевих державних 
архівів СБУ. 

Сума: $ 19300

Моніторинг прав людини

Кількість проектів: 4 
Кількість організацій: 4
Сума: $ 71946
Частка у загальній сумі проектів: 1.19%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 4 $ 71946

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських 
організацій “Українська Гельсінська спілка з прав 
людини” (04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, к. 309, 
тел. (044) 417-4118)

Керівник проекту: Говорухіна Марина Володимирівна 
Зміст проекту: Вплив на державу з метою покращити 

виконання Україною рішень Європейського суду з 
прав людини, що може призвести до зменшення 
причин порушень прав і свобод в країні: проведення 
оцінки виконання усіх рішень Європейського 
суду з прав людини в контексті індивідуальних та 
загальних заходів (створення бази даних рішень, 
визначених порушень та можливих заходів 
для їхнього усунення); підготовка незалежного 
громадського звіту, оцінка заходів, що здійснює 
країна по виконанню рішень; проведення підсумкової 
національної конференції за участю представників 
Комітету Міністрів Ради Європи, представників 
органів влади та неурядових організацій. 

Сума: $ 45000

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

Керівник проекту: Павлова Євгенія Борисівна 
Зміст проекту: Організація та проведення національної 

кампанії з поширення інформації про результати 
моніторингу з реалізації Україною положень 
Конвенції ООН про права дитини – презентація 
альтернативного до державного звіту. 

Сума: $ 8200

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Всеукраїнське громадське соціально-
політичне об’єднання “Національна асамблея 
інвалідів України” (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 
8/5А, к. 110, тел. 279-61-82)

Керівник проекту: Скрипка Наталія Сергіївна 
Зміст проекту: Проведення моніторингу стану 

дотримання прав дітей, які виховуються в будинках-
інтернатах 1-4 профілю Міністерства праці та 
соціальної політики України, підготовка рекомендацій 
для органів влади щодо зміни стандартів життя дітей 
з інвалідністю в таких інтернатах. 

Сума: $ 13680

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Жіночий консорціум України” (01001, м. Київ, 
вул. Костьольна, 10, кв. 28, тел. (044) 592 68 54)

Керівник проекту: Точиленкова Наталія Юріївна 
Зміст проекту: Участь представників НДО у засіданні 

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо 
жінок з метою представлення альтернативного до 
державного звіту про виконання Україною Конвенції 
ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо 
жінок .

Сума: $ 5066

Просвітництво в галузі прав людини

Кількість проектів: 10 
Кількість організацій: 8
Сума: $ 158457
Частка у загальній сумі проектів: 2.63%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 20407
Луганська обл. 1 $ 24538
Полтавська обл. 1 $ 22500
Харківська обл. 1 $ 8195
Херсонська обл. 3 $ 34705
Чернігівська обл. 1 $ 48112

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міська молодіжна громадська організація 
“Молодіжна Альтернатива “М’АРТ” (14000, 
м. Чернігів, а/с 79, тел. (046) 277 41 10)

Керівник проекту: Шешеня Альона Олександрівна 
Зміст проекту: Проведення освітніх заходів у галузі 

прав людини для 5-ти цільових груп: активістів 
недержавних організацій, які зацікавлені 
організовувати молодіжні освітні заходи з прав 
людини на локальному рівні, журналістів, молодих 

активістів, активістів, які працюють в інтересах 
людей з інвалідністю, активістів недержавних 
організацій та ініціативних груп, які займаються 
моніторингом дотримання прав людини; моніторинг 
та оцінка навчальних заходів для вищезазначених 
5-ти цільових груп з метою удосконалення 
навчальних курсів в рамках програми; забезпечення 
інформаційної підтримки програм 

Сума: $ 48112

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

Керівник проекту: Матросов Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Проведення 6-го Міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини 
“Docudays.ua”: показ найкращих документальних 
фільмів України, країн Європи та Азії про права 
людини; проведення семінарів, тренінгів, дебатів з 
правозахисної тематики; майстер-класів провідних 
майстрів документального кіно

Сума: $ 28 980 (профінансовано двома проектами)

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських 
організацій “Українська Гельсінська спілка з прав 
людини” (04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, к. 309, 
тел. (044) 417-4118)

Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович 
Зміст проекту: Проведення Четвертого Форуму 

правозахисних організацій України з метою розвитку 
правозахисного руху в Україні, визначення можливих 
стратегій подальшого розвитку; обміну інформацією 
про діяльність правозахисників, ефективні методи 
захисту прав людини, нові ідеї та технології 
роботи правозахисників; посилення співпраці 
правозахисних організацій 

Сума: $ 13397

Організація: Громадська організація “Центр сучасних 
інформаційних технологій та візуальних мистецтв”. 
(61013, м. Харків, а/с 10964, тел. (057) 714 01 03)

Керівник проекту: Кофман Геннадій Леонідович 
Зміст проекту: Підвищення якості та рівня проведення 

мандрівного фестивалю “Дні документального 
кіно про права людини” та використання фільмів в 
правовій освіті молоді – проведення навчального 
семінару-тренінгу для регіональних представників 
Міжнародного фестивалю “Дні документального кіно 
про права людини” (30 вересня – 2 жовтня 2009 р., 
м.Харків). 

Сума: $ 8195

Організація: Громадська організація “Асоціація 
карикатуристів” (03142, м. Київ, 
вул. Вернадського, 57, кв.39, тел. 424 70 99)

Керівник проекту: Казанчев Костянтин Афанасійович 
Зміст проекту: Проведення Всеукраїнського конкурсу 

карикатур з метою привернення уваги представників 
органів державної влади, ЗМІ, міжнародних 
інституцій та всього суспільства до проблеми 
дискримінації в Україні 

Сума: $ 6560

Організація: Громадська організація “Правозахисний 
центр “Поступ” (91050, м. Луганськ, вул. 30-лєтія 
Побєди, 2-50, тел. (0642) 49-59-63)

Керівник проекту: Рєуцький Костянтин Сергійович 
Зміст проекту: Створення соціальної мережі активістів-

правозахисників з додатковими тематичними 
інформаційними сервісами, яка дозволить активістам 
правозахисного руху в регіоні легко отримувати 
та розповсюджувати інформацію, планувати акції 
та кампанії, шукати колег і партнерів для спільних 
проектів, проходити дистанційне навчання, 
отримувати консультації експертів, створювати 
власні on-line проекти. 

Сума: $ 24538

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Асоціація правників України” (04071, м. Київ, 
вул. Межигірська, 5, оф. 15, тел. 492 88 48)

Керівник проекту: Бугай Денис Володимирович 
Зміст проекту: Проведення тренінгів на правову 

тематику для дітей-вихованців 3-х дитячих будинків, 
що стосуються механізму захисту їх законних прав, 
отримання законних пільг. 

Сума: $ 450

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

Керівник проекту: Матросов Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Підготовка та організація 7-го 

Міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини “Docudays.ua” 

Сума: $ 5725

Організація: Громадська організація “Експертна група” 
(Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Щорса, 72, 
кв. 72, тел. 38 (097) 260-70-50)

Керівник проекту: Фельдман Микола Володимирович 
Зміст проекту: Створення програмної платформи в 

мережі Інтернет для централізованого забезпечення 
спільноти громадських правозахисних організацій 
можливостями організації та проведення 
громадських кампаній із захисту прав людини. 

Сума: $ 22500
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Посилення правових можливостей 
бідних верств населення

Кількість проектів: 6 
Кількість організацій: 4
Сума: $ 158289
Частка у загальній сумі проектів: 2.62%

Витрати у регіонах України: 

Регіон Кількість проектів Сума

Луганська обл. 2 $ 71918
Херсонська обл. 2 $ 75871
Операційні проекти 2 $ 10500

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Херсонська обласна організація 
Комітету виборців України (73036, м. Херсон, 
Придніпровський спуск, 1, офіс 8, 
тел. (0552) 32-50-26)

Керівник проекту: Бахматова Галина Миколаївна 
Зміст проекту: Забезпечення надання консультацій та 

допомоги з правових питань населенню Херсонської 
області у Білозерському та Каховському районах 
шляхом організації роботи Центрів правової 
інформації та консультацій.

Сума: $ 39566

Організація: Громадська організація “Громадський 
комітет захисту конституційних прав та свобод 
громадян” (91055, м. Луганськ, а/с 98, 
тел. (0642) 55-34-25)

Керівник проекту: Козирєв Микола Кузьмич 
Зміст проекту: Створення правового інструментарію, 

за допомогою якого малозабезпечені громадяни 
матимуть змогу вирішувати свої життєві проблеми 
через започаткування діяльності Центрів правової 
інформації та консультації в Новоскопському районі 
Луганської області, м.м. Алчевську та Луганську. 

Сума: $ 39888

Організація: Херсонський обласний фонд милосердя та 
здоров’я (73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, 
тел. (0552) 49-60-03)

Керівник проекту: Бімбірайте Наталя – Дануте Антано 
Зміст проекту: Забезпечення доступності до правової 

інформації та правової допомоги малозабезпеченим 
верствам населення шляхом створення Центрів 
правових консультацій та інформації у Скадовському 
та Голопристанському районах Херсонської області 
та м. Херсоні 

Сума: $ 36305

Організація: Луганське обласне відділення 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (93404, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26, 
тел. (0645) 2 42-196)

Керівник проекту: Свєтіков Олексій Олексійович 
Зміст проекту: Cтворення інструментарію, за 

допомогою якого малозабезпечені громадяни 
зможуть знаходити правові шляхи для вирішення 
своїх життєвих проблем через започаткування 
діяльності Центрів правової інформації та 
консультації у Кремінському та Станично-
Луганському районах Луганської області 

Сума: $ 32030

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

Керівник проекту: Яворська Василина Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення зустрічей експертів щодо 

початку реалізації Ініціативи з посилення правових 
можливостей бідних верств населення в Україні, 
зокрема у Луганській та Херсонській областях. 
Проведення зустрічі експертів проектів та соціологів 
щодо розробки методології проведення дослідження 
з вивчення правових питань, які найбільше турбують 
населення України. 

Сума: $ 5500

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

Керівник проекту: Яворська Василина Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції 

“Посилення правових можливостей бідних верств 
населення” з залученням експертів Правової 
Ініціативи Відкритого Суспільства (Будапешт), 
організацій-партерів з Херсонської, Луганської 
областей, представників органів місцевого 
самоврядування і органів державної влади. Метою 
конференції було обговорення підходів до реалізації 
Ініціативи з посилення правових можливостей бідних 
верств населення в Україні, обмін досвідом між 
організаціями та визначення концептуальних засад 
роботи цих організацій в межах нової Ініціативи. 

Сума: $ 5000
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Реформування кримінальної юстиції

Кількість проектів: 9 
Кількість організацій: 6
Сума: $ 93015
Частка у загальній сумі проектів: 1.54%

Витрати у регіонах України: 

Регіон Кількість проектів Сума

Луганська обл. 1 $ 12270
Львівська обл. 2 $ 31750
Одеська обл. 1 $ 8620
Харківська обл. 3 $ 34375
Операційні проекти 2 $ 6000

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61000, м. Харків, вул. Людвіга Свободи, 34, кв. 245, 
тел. (096) 364-87-14)

Керівник проекту: Черноусов Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Підготовка і видання інформаційних 

матеріалів про права осіб, що утримуються під 
вартою. Інформаційні брошури розповсюджені 
у спеціальних установах міліції по всій території 
України. 

Сума: $ 6500

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61000, м. Харків, вул. Людвіга Свободи, 34, кв. 245, 
тел. (096) 364-87-14)

Керівник проекту: Черноусов Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Розробка та втілення в роботу органів 

внутрішніх справ альтернативної системи оцінки їх 
діяльності, яка базується на дослідженні громадської 
думки. Проведення пілотного дослідження у 
Харківській області та презетація результатів під час 
засідання Громадської ради при МВС України. 

Сума: $ 17970

Організація: Одеська правозахисна група “Верітас” 
(65023, м. Одеса, а/я 259, тел. (048) 784-0394)

Керівник проекту: Толопіло Ірина Вячеславівна 
Зміст проекту: Розробка рекомендацій та змін щодо: 

прийому та реєстрації заяв, повідомлень громадян 
про злочини і правопорушення; вдосконалення 
реєстрації та обліку злочинів на ґрунті ненависті, 
покращення системи розслідування фактів 
неналежного поводження з боку працівників міліції 

Сума: $ 8620

Організація: Громадська організація “Центр 
громадської адвокатури” (79008, м. Львів, 
вул. Родини Крушельницьких, 3/13, 
тел. (032) 235-45-19)

Керівник проекту: Тарасенко Леонід Леонідович 
Зміст проекту: Аналіз діяльності та визначення 

напрямків і способів реформування прокуратури 
України як органу кримінальної юстиції України. 
Залучення громадськості, науковців та практиків 
до дискусії навколо реформування прокуратури 
в Україні; проведення Всеукраїнської конференції 
за результатами зробленого аналізу та видання 
результатів діяльності за проектом. 

Сума: $ 15000

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Регіональна громадська організація 
“Луганська правова фундація” (91051, м. Луганськ, 
квартал Якіра, 8/33, тел. (0642) 61 43 22)

Керівник проекту: Мазур Микола Вікторович 
Зміст проекту: Моніторинг і науковий аналіз 

законодавчої регламентації та результатів 
практичної діяльності органів системи кримінальної 
юстиції, пошук і теоретичне обгрунтування шляхів 
удосконалення системи кримінальної юстиції 
України, вироблення пропозицій щодо внесення змін 
до чинного законодавства. 

Сума: $ 12270

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: Мицик Олег Володимирович 
Зміст проекту: Аналіз практики та законодавства щодо 

забезпечення права на захист в кримінальному 
процесі. Проведення організацією стратегічних 
судових справ, які стосуються реалізації права 
на захист та підготовка аналітичного звіту щодо 
можливостей усунення існуючих перешкод на шляху 
реалізації права на захист. 

Сума: $ 16750

Організація: Харківська правозахисна група 
(61002, м. Харків, а/с 10430, тел. (057) 700-67-71, 
(098) 236-52-07)

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович 
Зміст проекту: Сприяння дотриманню прав людини 

співробітниками органів внутрішніх справ шляхом 
проведення всеукраїнських громадських слухань за 
участю представників правозахисних організацій, 
науковців, співробітників МВС та інших органів влади 
(жовтень 2009 р., м.Київ). 

Сума: $ 9905

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

Керівник проекту: Мороз Ліана Андріївна 
Зміст проекту: Видання презентаційних дисків щодо 

судової реформи в Україні та їх поширення під 
час парламентських слухань у Верховній Раді 
України; видання та поширення звіту про діяльність 
Управління моніторингу дотримання прав людини 
в діяльності органів внутрішніх справ Міністерства 
внутрішніх справ України. 

Сума: $ 5000

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

Керівник проекту: Мороз Ліана Андріївна 
Зміст проекту: Підтримка громадського обговорення 

щодо приведення українського кримінально-
процесуального законодавства у відповідність до 
європейських стандартів у галузі прав людини 
(листопад 2009 р., Міністерство юстиції України) 

Сума: $ 1000
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Сприяння реформуванню 
кримінально-виконавчої системи

Кількість проектів: 8 
Кількість організацій: 8
Сума: $ 112685
Частка у загальній сумі проектів: 1.87%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Волинська обл. 1 $ 15000
Дніпропетровська обл. 1 $ 13100
м. Київ 1 $ 12000
Луганська обл. 1 $ 11500
Львівська обл. 1 $ 20410
Хмельницька обл. 1 $ 9430
Чернігівська обл. 2 $ 31245

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Промінь” (49094, м. Дніпропетровськ, 
вул.Яружна, буд. 49а, к. 17, тел. 8 (056) 78-98-018)

Керівник проекту: Моргун Олена Леонідівна 
Зміст проекту: Сприяння захисту прав засуджених 

осіб Дніпропетровської області шляхом проведення 
юридичних консультацій і тренінгів для ув`язнених та 
навчання начальників відділень установ виконання 
покарань з питань міжнародних пенітенціарних 
стандартів 

Сума: $ 13100

Організація: Хмельницьке обласне громадське 
об’єднання сприяння ресоціалізації людей, які 
звільняються та перебувають в місцях позбавлення 
волі “Альтернатива” (29009, м. Хмельницький, 
вул. Городовікова, буд. 8, кв. 19, 
тел. 8 (067) 949-43-41)

Керівник проекту: Пежинська Ольга Іванівна 
Зміст проекту: Надання правової допомоги ув’язненим, 

що готуються до звільнення з місць позбавлення 
волі, шляхом забезпечення їх участі в програмі 
ресоціалізації у 4 виправних закладах Хмельницької 
області. 

Сума: $ 9430

Організація: Громадська організація “Інститут адвокасі 
Луганщини” (91042, м. Луганськ, а/с 25, 
тел. 8 (099) 006 58-84)

Керівник проекту: Данильченко Максим Олексійович 
Зміст проекту: Сприяння підвищенню рівня 

дотримання та захисту прав засуджених в установах 
кримінально-виконавчої системи Луганської області 
через проведення комплексних заходів з правової 
просвіти та правового захисту засуджених. 

Сума: $ 11500

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Асоціація захисту прав молоді Волині” (43000, 
м. Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, тел. (03322) 48312)

Керівник проекту: Гаврищук Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Підвищення ефективності роботи 

органів та установ кримінально-виконавчої системи 
Волинської області у сфері ресоціалізації, адаптації 
та виправлення осіб, які умовно-достроково 
звільнилися з місць позбавлення волі. 

Сума: $ 15000

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Благодійна організація “Піклувальна рада” 
(79008, м. Львів, а/с 823, тел. (032) 235-53-39)

Керівник проекту: Збираль Валентин Юрійович 
Зміст проекту: Сприяння захисту прав засуджених 

шляхом надання їм правової допомоги та залучення 
громадських рад, спостережних комісій, громад-
ськості до контролю за дотриманням прав засудже-
них у Львівській та Івано-Франківській областях. 
Проект реалізується у партнерстві з МГО “Центр 
правових та політичних досліджень «СІМ»” 

Сума: $ 20410

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Дім Свободи – Україна” (03150, м. Київ, 
вул. Горького, 160, к. 2, тел. (044) 522-80-67)

Керівник проекту: Яблонська Тетяна Семенівна 
Зміст проекту: Проведення моніторингу умов дотри-

мання, забезпечення прав та виконання заходів, 
спрямованих на соціальну адаптацію неповнолітніх у 
виправних закладах та у СІЗО Одеської, Хмельниць-
кої, Чернігівської та Луганської областей. Створення 
робочої експертної групи за участі представників від-
повідних міністерств та відомств, неурядових орга-
нізацій та незалежних фахівців (психологів, медиків, 
соціологів тощо) для вироблення практичних реко-
мендацій щодо психологічної адаптації та соціальної 
реабілітації неповнолітніх злочинців, а також щодо 
попередження підліткової злочинності в суспільстві .

Сума: $ 12000

Організація: Благодійна організація “Чернігівський 
жіночий правозахисний центр” (14014, м. Чернігів, 
вул. Толстого,120, а/с 797, тел. (0462) 4-83-26)

Керівник проекту: Бадира Валентина Андріївна 
Зміст проекту: Забезпечення громадського контролю 

за дотриманням прав людини в установах виконання 
покарань Чернігівської області через діяльність 
спостережних комісій. Проведення семінарів 
для членів міської та обласної спостережних 
комісій. Надання правової допомоги засудженим 
та персоналу установ виконання покарань в 
Чернігівській області. 

Сума: $ 13560

Організація: Міська молодіжна громадська організація 
“Молодіжна Альтернатива “М’АРТ” 
(14000, м. Чернігів, а/с 79, тел. (046) 277-41-10)

Керівник проекту: Сапон Андрій Юрійович 
Зміст проекту: Розробка та апробація навчального 

курсу з прав людини для працівників пенітенціарної 
системи 

Сума: $ 17685

Проекти, підтримані Правлінням МФВ
Організація: Національна спілка кінематографістів 

України (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 6, 
тел. (044) 227 75 57)

Керівник проекту: Тримбач Сергій Васильович 
Зміст проекту: Започаткування діяльності Центру 

правової допомоги при Національній спілці 
кінематографістів України, який буде розробляти 
та втілювати конкретні механізми забезпечення 

дотримання авторських та суміжних прав; 
розробка першочергових правових документів та 
регуляторних актів з метою забезпечення роботи 
як певних інституцій у сфері екранних медіа, так 
й індивідуальної діяльності представників творчих 
професій; налагодження громадської експертизи 
запропонованих нормативно-правових актів. 

Сума: $ 9450

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
Кількість проектів: 54 
Кількість організацій: 46
Сума: $ 666424
Частка у загальній сумі проектів: 11.05%

Мета програми у 2009 році: сприяння європейській інтеграції України шляхом фінансової та 
експертної підтримки громадських ініціатив.

Пріоритети програми у 2009 році:

• Посилення впливу громадянського суспільства на відносини між Україною та ЄС (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 (адвокація) відповідних змін; розвиток та 
інституціалізація горизонтальних зв’язків між українським громадянським суспільством 
(зокрема, експертами) та відповідним європейським середовищем);

• Усунення бар’єрів для контактів між людьми між Україною та ЄС;
• Підвищення обізнаності громадськості з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції.

Конкурси 2009 року:

• Конкурс “Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи” був 
спрямований на встановлення зв’язків/співпраці між аналітичними центрами України та країн 
Західної Європи для посилення впливу українського експертного середовища на прийняття 
рішень у ЄС та поглиблення обізнаності щодо України у ЄС. Конкурс оголошувався у 2009 
році двічі, загальна кількість заявок, які надійшли – 15, із них підтримано 4.

• Конкурс “Європейська ідентичність Півдня України”, у рамках якого було підтримано 
проектні пропозиції громадських організацій з регіонів України, якими передбачалося 
здійснення партнерських інформаційно-просвітницьких проектів, спрямованих на 
популяризацію європейської ідентичності у південних регіонах (Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Запорізька обл., приазовські райони Донецької обл., АР Крим, м. Севастополь). 
Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 31, із них підтримано 4.

• Конкурс “Розвиток мережі Центрів європейської інформації на базі обласних 
універсальних наукових бібліотек” був спрямований на продовження та розширення 
діяльності існуючих Центрів європейської інформації на базі обласних універсальних 
наукових бібліотек, а також створення Центрів на базі обласних наукових універсальних 
бібліотек у тих регіонах, де їх немає. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 20, 
із них підтримано 14.

 У 2009 році було підтримано 31 позаконкурсний проект (з 46 позаконкурсних проектів, що 
надійшли на розгляд програми).

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року:

• Внесок українського громадянського суспільства у розвиток ініціативи Східного 
партнерства. За ініціативи Європейської програми МФВ представники українського 
громадянського суспільства розробили і подали свої пропозиції до Повідомлення 
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Європейської Комісії щодо Східного партнерства, що розроблялося у грудні 2008 року 
(http: //eu.prostir.ua/calendar/31791.htmlhttp: //eu.prostir.ua/calendar/31791.html). Ці пропозиції були поширені також серед країн-
членів ЄС, отримали схвальний відгук представників Європейської Комісії, окремих 
країн-членів ЄС і частково були враховані у Повідомленні Європейської Комісії. Також 
за підтримки Європейської програми МФВ експерти кількох аналітичних центрів України 
підготували аналітичний звіт, у якому визначили ті елементи Східного партнерства, які 
можуть мати додану вартість для України і, таким чином, підвищили обізнаність щодо 
Східного партнерства серед представників органів державної влади, експертної спільноти 
та ширшої громадськості (звіт українською мовою: http: //www.ucipr.kiev.ua/files/books/EaP_http: //www.ucipr.kiev.ua/files/books/EaP_
2009u.pd2009u.pdf).f).f

 У листопаді 2009 року в Брюсселі відбулася перша зустріч Громадського форуму Східного 
партнерства, напередодні якої учасники (зокрема, 31 представник з України), за підтримки 
МФВ, виробили пропозиції щодо організації, інституційної структури та змістовного 
наповнення роботи Громадського форуму Східного партнерства. Перша зустріч Форуму 
продемонструвала зрілість громадянських суспільств країн-учасниць Східного партнерства 
та їхню спроможність долучатися до процесу формування політики через експертну 
підтримку та моніторинг.

• Громадський моніторинг виконання Порядку денного асоціації між Україною та 
ЄС (проект консорціуму громадських організацій у складі Українського незалежного 
центру політичних досліджень, Центру політико-правових реформ, Інституту економічних 
досліджень і політичних консультацій в Україні та ВГО “Інтерньюз”). Порядок денний асоціації 
між Україною та ЄС є новим інструментом підтримки процесу реформ в Україні та підготовки 
до виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Його виконання розпочато з 2010 
між Україною та ЄС є новим інструментом підтримки процесу реформ в Україні та підготовки 
до виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Його виконання розпочато з 2010 
між Україною та ЄС є новим інструментом підтримки процесу реформ в Україні та підготовки 

року. Порядку денному асоціації передував План дій Україна-ЄС, громадський моніторинг 
якого МФВ підтримував протягом 2006-2008 років. Мета цього проекту, що розпочнеться 
у 2010 році, полягає у системному відслідковуванні дій органів державної влади України, 
спрямованих на виконання чи невиконання положень Порядку денного асоціації та наданні 
зворотного зв’язку органам державної влади з метою вдосконалення процесу виконання 
Порядку денного, а також в інформуванні громадськості з метою підвищення суспільного 
попиту на ті реформи, підтримати які належить Порядку денному асоціації.

• Громадське суспільство в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Міжнародний фонд 
“Відродження” ініціював та взяв участь у дослідженні щодо ролі громадянського суспільства 
в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. На основі аналізу угод про асоціацію ЄС з третіми 
країнами було визначено прецеденти, які можуть бути корисними у контексті Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, дослідження пропонує створення двосторонньої 
інституції між Україною та ЄС на рівні організацій громадянського суспільства, яка тісно 
працюватиме з двосторонніми офіційними інституціями, створеними Угодою (детальніше 
на сайті “Європейський простір”: http: //www.eu.prostir.ua/news/26086.htmlhttp: //www.eu.prostir.ua/news/26086.html). Представники 
переговорної делегації щодо Угоди про асоціацію з боку України проводили консультації 
з авторами доповіді з метою адекватного відображення відповідних положень в Угоді про 
асоціацію між Україною та ЄС. Таким чином, можна говорити про врахування пропозицій 
авторів доповіді у тексті Угоди.

• Підвищення присутності громадської експертної думки України у ЄС. Протягом 2008-
2009 років за підтримки МФВ відбулася низка заходів у країнах Західної Європи, спрямованих 
на підвищення обізнаності та посилення впливу українського експертного середовища на 
прийняття рішень у країнах Західної Європи щодо України. Так, протягом 2008 року група 
експертів провідних аналітичних центрів України у співпраці з провідними аналітичними 
центрами Франції та Німеччини організувала експертні дискусії щодо актуальних питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції у Парижі та Берліні. Наприкінці 2009 року у 
Берліні, Бонні та Мюнхені за участю українських експертів відбулися дискусії на предмет 
майбутнього України після президентських виборів та презентація видання “Ukraine in 
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Europe: Questions and Answers” (“Україна в Європі: питання та відповіді”, текст публікації 
на сайті МФВ у розділі Європейської програми: www.irf.ua), що його підготували та видали 
експерти Школи політичної аналітики при Національному університеті “Києво-Могилянська 
Академія” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та Фонду Фрідріха Наумана.

• Експертні пропозиції щодо фінансування ЄС України та річного звіту Європейської 
Комісії щодо України. У 2009 році експерти Європейської програми МФВ долучилися до 
процесу консультацій щодо формування пріоритетів та принципів фінансування з боку ЄС 
Україні на період 2011-13 років (в рамках проміжного перегляду Європейського інструменту 
сусідства і партнерства). Експерти МФВ взяли участь у консультаціях, організованих 
Представництвом Європейського Союзу (тоді – Європейської Комісії) в Україні, а також 
надали свої пропозиції (http: //www.eu.prostir.ua/themes/rada/achievements/proposals.htmlhttp: //www.eu.prostir.ua/themes/rada/achievements/proposals.html) у 
відповідь на відповідний заклик Європейської Комісії.

 Експерти Міжнародного фонду “Відродження” також надали пропозиції до змістовного 
наповнення щорічного звіту Європейської Комісії (ЄК) щодо реалізації Європейської 
політики сусідства в Україні (ЄПС) у 2009 р. Починаючи з 2008 року щовесни Європейська 
Комісія видає звіти по країнах-сусідах, запрошуючи громадські організації долучитися 
до змістовного наповнення цих документів. Так, і цього року українським громадським 
організаціям було запропоновано надати свої коментарі щодо того, що має бути відображено 
у звіті ЄК щодо України, який буде видано у травні 2010 року. Цей внесок МФВ до звіту ЄК 
був оформлений у вигляді огляду стану справ та пропозицій щодо реформ у таких сферах: 
демократія і верховенство права, права людини та засадничі свободи, підтримка ромського 
населення України та протидія дискримінації, розвиток громадянського суспільства та 
розвиток місцевого самоврядування (текст звіту доступний на сайті МФВ: www.irf.ua).

• Подолання перешкод для контактів між людьми між Україною та ЄС. Низка проектів, 
спрямованих на здійснення моніторингу виконання Угоди про спрощення оформлення віз 
між Україною та ЄС (моніторинг роботи консульств країн-членів ЄС), що їх Міжнародний 
фонд “Відродження” підтримував протягом 2008-2009 років, переросли у консолідовану 
громадську ініціативу “Європа без бар’єрів” (http://www.novisa.com.uahttp://www.novisa.com.ua). Ініціатива виходить 
з переконання у необхідності скасування візових бар’єрів у Європі як віджилого і 
неефективного засобу міграційного контролю. Ініціатива працює у трьох напрямках:
- забезпечення належного виконання Угоди про спрощення оформлення віз між 

Україною та ЄС (шляхом моніторингу роботи консульств). Ініціатива здійснила три хвилі 
масштабного дослідження, результати останнього з яких було презентовано у вересні 
2009 року. Результати дослідження свідчать про те, що Угода про спрощення оформлення 
віз стала першим кроком у правильному напрямку, однак не змогла компенсувати всіх 
негативних наслідків, спричинених запровадженням віз новими членами ЄС та їхнім 
вступом до Шенгенської зони (http: //www.novisa.org.ua/library/235089.htmlhttp: //www.novisa.org.ua/library/235089.html);

- адвокація внесення змін до Угоди. Так, завдяки зусиллям ініціативи Угода незабаром 
розширить категорії осіб, які можуть претендувати на спрощені процедури оформлення 
віз, а також тих, хто зможе отримувати безкоштовні Шенгенські візи;

- адвокація скасування візових обмежень для громадян України через надання Україні 
дорожньої карти безвізового режиму (чи аналогічного документу) та здійснення Україною 
відповідних реформ.

 “Європа без бар’єрів” вже стала визнаною ініціативою в експертних колах України та ЄС, 
а також серед посадових осіб та ЗМІ, які часто звертаються до напрацювань та матеріалів 
ініціативи.

• Інтеграція українських науковців до європейського дослідницького простору. За 
підтримки Європейської програми МФВ відбулася низка заходів у провідних наукових 
центрах України (Луцьку, Харкові, Дніпропетровську та Донецьку), спрямованих на 
практичну підготовку українських науковців до участі у наукових та дослідницьких програмах 
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ЄС. Проект отримав підтримку Міністерства освіти та науки України та набув особливої 
актуальності у контексті відзначення 2009 року у ЄС як Року креативності та інновації. 
Кожен захід викликав значний інтерес серед науковців: у кожному семінарі взяли участь 
понад 100 учасників. За результатами проведення цих заходів очікується, що значно зросте 
кількість українських науковців, які подадуть заявки на участь у відповідних програмах ЄС. 
Це сприятиме практичній інтеграції України до європейського дослідницького простору та 
покращенню перспектив використання наукового та технологічного потенціалу України.

• Мережа центрів європейської інформації (ЦЄІ) України, що її створив і підтримує 
МФВ, на сьогодні об’єднує 22 активних Центри (контакти усіх ЦЄІ можна знайти тут: 
http://http://ukrcei.orgukrcei.orghttp://ukrcei.orghttp://http://ukrcei.orghttp:// ). У 2009 році Мережа ЦЄІ стала важливим учасником заходів з 
тематики європейської інтеграції всеукраїнського значення: святкування Днів Європи 
(http: //eu.prostir.ua/news/234790.htmlhttp: //eu.prostir.ua/news/234790.html); кампанії “Толерантність як шлях до Європи”); кампанії “Толерантність як шлях до Європи”); кампанії
(http: //tolerant.org.uahttp: //tolerant.org.ua) та Всеукраїнського змагання серед старшокласників загальноосвітніх 
шкіл “EUROPA NOSTRA” (http://www.europanostra.info/);http://www.europanostra.info/);http://www.europanostra.info/ долучилася до проведення 
молодіжних Ярмарок креативності та інновацій (http: //www.innovate.at.ua/). Протягом http: //www.innovate.at.ua/). Протягом http: //www.innovate.at.ua/
року значно підвищився рівень самоорганізації Мережі. Так, ініціативна група Мережі, 
утворена під час Форуму ЦЄІ 2008 року, мала першочергове значення в організації, 
удосконаленні діяльності та налагодженні комунікації між ЦЄІ, зокрема через створену гугл-
групу: eurocentres-ua@googlegroups.comeurocentres-ua@googlegroups.com. У червні 2009 р. проведено черговий щорічний 
Форум Мережі ЦЄІ, на якому учасниками було визначено основні потреби, а ініціативною 
групою акумульовані ідеї щодо розвитку та підвищення спроможності Центрів європейської 
інформації.

• Всеукраїнське змагання серед старшокласників Europa Nostra. Вперше в Україні 
за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Європейської 
програми МФВ було проведено всеукраїнське змагання з європейської інтеграції для 
старшокласників Europa Nostra. У конкурсі, що проводився у два етапи, взяли участь 
495 шкільних команд з усієї України (1485 школярів та вчителів), 27 команд з яких (по 
одному переможцю з кожної області України, а також м. Севастополь та м. Київ) отримали 
можливість змагатися у другому турі за головний приз – поїздку до Брюсселя. У результаті 
змагання перемогу отримала команда з м. Великі Мости Львівської області. Змагання 
стало важливим елементом підвищення обізнаності з питань європейської інтеграції, 
а також отримання навичок самостійного пошуку інформації та креативного мислення 
за межами шкільної програми серед школярів старших класів. Більше про проект – 
http: //www.europanostra.infohttp: //www.europanostra.info. 

• Телепередачі про європейський досвід реформ. У рамках спільної з програмою “Схід-
Схід: партнерство без кордонів” ініціативи було реалізовано два проекти циклу телевізійних 
ток-шоу на тематику європейського досвіду реформ у м. Вінниця (в ефірі ТРК “Вінничина”) 
та АР Крим (в ефірі ТРК “Чорноморська”). Дискусії у прямому ефірі за участі незалежних 
експертів з України та з нових країн-членів ЄС – Польщі, Естонії, Чехії, Латвії і Литви – 
точилися навколо питань європейського досвіду реформ та перспектив запровадження 
європейських стандартів в Україні 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. Передачі викликали інтерес регіональної телеглядацької аудиторії 
та отримали професійне визнання (зокрема, програма про медицину з циклу ток-шоу на 
ТРК “Чорноморська” отримала нагороду всеукраїнського конкурсу для журналістів “Зміни 
себе – зміни світ”, що проводився в рамках Проекту ЄС “Сприяння реформі вторинної 
медичної допомоги в Україні”).
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Сприятливі тенденції та труднощі для діяльності програми у 2009 році:

Важливим досягненням 2009 року стало підписання і набуття чинності Лісабонського договору
ЄС. Таким чином, завершився чотирирічний процес інституційної кризи ЄС. Інституційна криза 
ЄС розпочалася навесні 2005 року, коли громадяни Франції та Нідерландів на національних 
референдумах проголосували проти Конституційного договору ЄС, який передбачав реформування 
інституцій ЄС та процедури прийняття рішень серед інших нововведень. Лісабонський договір 
став другою спробою здійснити необхідну інституційну реформу. Важливими результатами цієї 
події стало створення посади Комісара ЄС (члена Комісії ЄС) з портфелем, що об’єднав політику 
розширення ЄС та європейську політику сусідства, у той час як питаннями зовнішньої політики ЄС 
опікуватиметься новостворена посада, що об’єднує у собі посаду Верховного представника ЄС з 
питань спільної зовнішньої та безпекової політики та посаду віце-президента Європейської Комісії. 
Таким чином, можна очікувати на ще більше уподібнення Європейської політики сусідства (об’єктом 
якої є Україна) на політику розширення ЄС з точки зору набору інструментів та принципів політики. 
Також, Представництво Європейської Комісії в Україні було перейменовано на Представництво 
Європейського Союзу. Таким чином розпочалася майже дворічна реформа новоствореної 
Зовнішньої служби ЄС, у результаті якої Представництво ЄС поповниться представниками Ради 
ЄС та країн-членів ЄС.
Іншою важливою подією 2009 року стало започаткування ініціативи Східне партнерство ЄС. Так, 
у травні 2009 року відбувся інавгураційний Самміт ініціативи, у листопаді відбулася перша зустріч 
Громадського форуму Східного партнерства ЄС, у якому взяли участь 31 учасник з України, а у 
грудні 2009 року відбулася перша міністерська зустріч на рівні Міністрів закордонних справ країн-
учасниць ініціативи. Також протягом 2009 року були вироблені робочі плани чотирьох тематичних 
платформ, що дало можливість платформам започаткувати роботу з 2010 року. Започаткування і 
практичне наповнення змістом ініціативи Східного партнерства створює додаткові можливості для 
європейської інтеграції України, а також для посилення ролі громадянського суспільства у цьому 
процесі. Зокрема, важливим досягненням є інституціалізація ролі громадянського суспільства 
через створення Громадського форуму.
Нарешті, протягом 2009 року відбулося кілька раундів переговорів щодо Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, що дозволило фактично закрити переговори щодо політичної та секторальної 
складових та значно просунутися вперед у переговорах щодо глибокої та всеохопної зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС. Також у 2009 році було узгоджено і оприлюднено Порядок денний 
асоціації між Україною та ЄС. Порядок денний асоціації між Україною та ЄС є наступником Плану 
дій Україна-ЄС, що виконувався протягом 2005-2009 років. Він є новим інструментом підтримки 
процесу реформ в Україні та підготовки України та ЄС до виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Як такий він пропонує додаткові важелі контролю за процесом реформ в Україні 
з боку громадянського суспільства.
Основна складність 2009 року, як і у попередні роки, полягала у тому, що тенденція розчарування 
у європейській інтеграції в Україні поглибилася, а політичні еліти не демонстрували інтересу до 
консолідації зусиль з метою наближення України до ЄС. Як і раніше, європейська інтеграція 
залишилася справою невеликої частини чиновників з центральних органів державної влади та 
відносно вузького кола громадських організацій. Показовими прикладами є спроба реанімувати 
візовий режим з боку України для громадян ЄС у квітні 2009 року. Не в останню чергу завдяки 
зусиллям експертів громадської ініціативи “Європа без бар’єрів”, вдалося домогтися відмови 
від такої позиції на рівні найвищих посадових осіб. Іншим знаковим прикладом є те, що ідея 
європейської інтеграції майже не була присутня у програмах та риториці виборчої кампанії на 
пост президента України. Більш того, низка кандидатів спиралася на ідею “третього шляху” для 
України, тобто відмову від інтеграції до ЄС за правилами ЄС. Нарешті, започаткування ініціативи 
Східне партнерство ЄС викликало негативну реакцію з боку посадових осіб України, що було 
ретрансльовано ЗМІ. Лише згодом (знаковою є стаття заступника Міністра закордонних справ 
у Дзеркалі тижня влітку 2009 року) відбулося певне переосмислення ініціативи і усвідомлення 
можливостей, які Україна може використати.
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Проблемою було також продовження дезінформування громадян України про справжній стан 
справ у відносинах з ЄС з боку найвищих посадових осіб. Так, протягом тривалого часу до Самміту 
Україна-ЄС, що відбувся у грудні 2009 року, Президент та Прем’єр-міністр країни переконували 
громадян у тому, що Угоду про асоціацію між Україною та ЄС буде підписано до кінця 2009 року. 
Відтак, коли підписання Угоди не відбулося (що було передбачувано, зважаючи на об’єктивно 
тривалий процес переговорів щодо створення глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі), 
переважна частина ЗМІ України подали Самміт Україна-ЄС як невдалий і такий, під час якого ЄС в 
чергове “відмовив” Україні. Нарешті, у зв’язку з економічною кризою у Державному бюджеті 2009 
року не було закладено коштів та виконання Державної програми інформування громадськості 
з питань європейської інтеграції. Таким чином, зусилля Європейської програми МФВ спільно з 
громадськими експертами з інших організацій щодо підтримки відповідних проектів громадських 
організацій з державного бюджету України не знайшли реальної підтримки.

Партнерство та співпраця:

У 2009 році програма співпрацювала з програмою “Схід-Схід: партнерство без кордонів”, Офісом 
Інституту Відкритого Суспільства у Брюсселі, Фондом Стефана Баторего (Польща), Віце-прем’єр 
міністром України у справах європейської та міжнародної інтеграції, Координаційним бюро 
європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України, Делегацією 
України на переговорах з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
Міністерством закордонних справ України, Державним Комітетом телебачення та радіомовлення 
України, Представництвом Європейського Союзу в Україні, Бюро інформації та документації Ради 
Європи, Громадською експертною радою при Українській частині Комітету з питань співробітництва 
між Україною та ЄС, Фондом ім. Фрідріха Наумана, Громадською ініціативою “Європа без бар’єрів”, 
всеукраїнською Мережею Центрів європейської інформації в Україні.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 6000
Вінницька обл. 2 $ 27429
Волинська обл. 1 $ 2950
Дніпропетровська обл. 1 $ 6000
Донецька обл. 4 $ 37624
Закарпатська обл. 1 $ 7250
Івано-Франківська обл. 2 $ 25936
м. Київ 14 $ 249295
Кіровоградська обл. 1 $ 6000
Луганська обл. 2 $ 16000
Львівська обл. 8 $ 118425
Миколаївська обл. 2 $ 21000
Одеська обл. 4 $ 40470
Рівненська обл. 1 $ 7104
Сумська обл. 2 $ 27967
Харківська обл. 2 $ 8200
Хмельницька обл. 1 $ 6000
Чернівецька обл. 2 $ 22125
Чернігівська обл. 3 $ 30649
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Посилення впливу громадянського суспільства 
на відносини між Україною і ЄС

Кількість проектів: 7 
Кількість організацій: 7
Сума: $ 114172
Частка у загальній сумі проектів: 1.89%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 6 $ 94252
Одеська обл. 1 $ 19920

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація “Незалежний 
центр політичних досліджень” (01034, м. Київ, 
вул. Лисенка, 8, офіс 9, тел. (044) 279-24-35, 
599-42-51, 599-42-51)

Керівник проекту: Мартинюк Віталій Леонідович 
Зміст проекту: Аналіз ініціативи “Східне Партнерство” 

в двосторонньому і багатосторонньому вимірах для 
визначення її додаткової вартості для європейської 
інтеграції України. 

Сума: $ 12790

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

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир Анатолійович 
Зміст проекту: Здійснення медійного супроводу 

аналітичного компоненту громадського моніторингу 
виконання Порядку денного асоціації Україна – ЄС 
(ПДА) у 2010 році з метою привернення максимально 
широкої суспільної уваги в Україні до незалежних 
експертних моніторингових оцінок. Аналітичний 
компонент громадського моніторингу Порядку 
денного асоціації виконуватиметься консорціумом 
аналітичних центрів у складі Українського незалежного 
центру політичних досліджень, Центру політико-
правових реформ, Інституту економічних досліджень і 
політичних консультацій в Україні. Оскільки відповідний 
проект було підтримано на початку 2010 року, більш 
детальна інформація про нього міститиметься у звіті 
Європейської програми за 2010 рік. 
Мета громадського моніторингу ПДА полягає у 
системному відслідковуванні дій органів державної 

влади України, спрямованих на виконання чи 
невиконання положень Порядку денного асоціації та 
наданні зворотного зв’язку органам державної влади 
з метою вдосконалення процесу виконання Порядку 
денного, а також в інформуванні громадськості з 
метою підвищення суспільного попиту на ті реформи, 
підтримати які належить Порядку денному асоціації. 

Сума: $ 18924

Організація: Громадська організація “ЦЕНТР ЮЕЙ” 
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А, 
тел. (067) 466-06-55; (066) 732-50-88)

Керівник проекту: Акуленко Любов Володимирівна 
Зміст проекту: Організація та підтримка роботи 

секретаріату Громадської експертної ради при 
Українській частині Комітету з питань співробітництва 
між Україною і ЄС. 

Сума: $ 7780

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 
4, к. 424, 423, тел. (044) 230-82-39, (066) 734-69-52)

Керівник проекту: Гарань Олексій Васильович 
Зміст проекту: Підготовка та публікація брошури 

“Ukraine in Europe: Questions and Answers”, її 
презентація у Берліні, Мюнхені, Кьольні, Лондоні 
наприкінці 2009 – на початку 2010 рр. у співпраці 
з Ліберальним інститутом при Фонді Фрідріха 
Наумана (Німеччина) та лондонським відділенням 
Європейської Ради міжнародних відносин. Проект 
співфінансується Фондом Фрідріха Наумана. 

Сума: $ 17898

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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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: Дубовик Володимир Алімович 
Зміст проекту: Підготовка та презентація у Лісабоні 

спільного україно-португальського дослідження 
під робочою назвою “Україна на шляху до ЄС та 
Португалія”. Напрямки дослідження охоплюють: 
політичні демократичні реформи, соціально-
економічну ситуацію, адаптацію законодавства, 
судову реформу, енергетичну ситуацію, проблеми 
міграції, національну безпеку тощо. Партнером 
проекту виступив Португальський інститут 
міжнародних відносин (www.ipri.ptwww.ipri.pt) при Новому 
Лісабонському університеті. 

Сума: $ 19920

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

Керівник проекту: Євгеньєва Анжела Миколаївна 
Зміст проекту: Проведення тристороннього (разом 

з британським Centre for European Reform та 

іспанським FRIDA) дослідження “Чому “Європа” 
має значення? Вимірюючи вплив ЄС на розробку 
та прийняття законодавчих рішень в Україні” 
та поширенням його результатів в Україні, 
Великобританії та Іспанії. Загальною метою 
дослідження є демонстрація громадянам ЄС 
належності України до загальноєвропейського 
контексту, а українській громадськості – присутності 
європейського фактору в законодавчому розвитку 
України. 

Сума: $ 19760

Організація: Громадська організація “Український центр 
економічних і політичних досліджень ім. Олександра 
Разумкова” (01034, м. Київ, вул. Мазепи, 34, 2 
поверх., тел. (044) 201-11-98)

Керівник проекту: Пашков Михайло Юрійович 
Зміст проекту: Проведення круглого столу “Україна 

в системі європейської безпеки: виклики і 
перспективи” у м. Київ спільно з Інститутом з 
міжнародних питань та зовнішньої політики Іспанії 
(INCIPE) як продовження розпочатого у 2008 році 
“Українсько-іспанського стратегічного діалогу”. 

Сума: $ 17100

Усунення бар’єрів для контактів 
між людьми між Україною і ЄС

Кількість проектів: 11 
Кількість організацій: 10
Сума: $ 110075
Частка у загальній сумі проектів: 1.82%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Волинська обл. 1 $ 2950
Донецька обл. 1 $ 3600
Закарпатська обл. 1 $ 7250
м. Київ 3 $ 48460
Львівська обл. 3 $ 42215
Одеська обл. 1 $ 3400
Харківська обл. 1 $ 2200

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА



МФВ • Річний звіт 2009 • Європейська програма 106

P
34

9,
 

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: Сушко Ірина Миколаївна 
Зміст проекту: Продовження моніторингу виконання 

Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та 
ЄС консульськими установами країн Шенгенської зони 
у м. Києві. Координація роботи консорціуму громад-
ських організацій “Європа без бар’єрів” з аналогічного 
моніторингу у містах, де розташовані консульські уста-
нови Шенгенських країн: Берегове, Донецьк, Луцьк, 
Львів, Маріуполь, Одеса, Ужгород, Харків. Проведення 
незалежної експертизи переговорного процесу щодо 
безвізового режиму (“візовий діалог” Україна – ЄС). 

Сума: $ 19900

Організація: Громадська організація “Центр 
Стратегічного партнерства” (88017, м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, тел. (0312) 64-44-51)

Керівник проекту: Мітряєва Світлана Іванівна 
Зміст проекту: Продовження моніторингу практики 

видачі віз громадянам України Генеральним консуль-
ством Угорської Республіки в м. Ужгороді, Консуль-
ством Угорської Республіки в м. Берегово та Гене-
ральним консульством Словацької Республіки в
м. Ужгороді в рамках виконання Угоди про спрощення 
оформлення віз між Україною і ЄС та Угод про малий 
прикордонний рух з Угорщиною та Словаччиною. 

Сума: $ 7250

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Асоціація захисту прав молоді Волині” 
(43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, 
тел. (03322) 483 12)

Керівник проекту: Омельчук Ірина Миколаївна 
Зміст проекту: Продовження моніторингу практики 

видачі віз громадянам України консульством Респу-
бліки Польща в м. Луцьк в рамках виконання Угоди 
про спрощення оформлення віз між Україною і ЄС. 

Сума: $ 2950

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

Керівник проекту: Жукровський Ярослав Іванович 
Зміст проекту: Продовження моніторингу практики 

видачі віз громадянам України консульськими 
установами Республіки Польща та Чеської 
Республіки у м. Львові в рамках виконання Угоди про 
спрощення оформлення віз між Україною і ЄС. 

Сума: $ 3400

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 Валерійович 
Зміст проекту: Продовження моніторингу практики 

видачі віз громадянам України консульсьтвами Греції 
та Польщі у м. Одеса в рамках виконання Угоди про 
спрощення оформлення віз між Україною і ЄС.

Сума: $ 3400

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

Керівник проекту: Бахтігозіна Марина Віталіївна
Зміст проекту: Продовження моніторингу практики 

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

Сума: $ 2200

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 Порфирович
Зміст проекту: Проведення третього етапу моніторингу 

практики видачі віз громадянам України консуль-
ськими установами Чехії і Греції в Донецькому регіоні 
в рамках виконання Угоди про спрощення оформ-
лення віз між Україною і ЄС.

Сума: $ 3600

Організація: Громадська організація “Європа без 
бар’єрів” (м. Київ, вул. Володимирська, 42, офіс 21, 
тел. (044) 238-68-43)

Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна 
Зміст проекту: Здійснення перекладу Візового Кодексу ЄС 

українською мовою в супроводі з ґрунтовними комента-
рями щодо нововведень, які містяться у ньому, у зістав-
ленні як з попередніми документами ЄС (Шенгенською 
Конвенцією, Спільною консульською інструкцією), так і 
з положеннями Угоди про спрощення оформлення віз 
між Україною та ЄС. Підготовка, презентація та обгово-
рення видання з робочою назвою “Візовий кодекс ЄС 
та Угода про спрощення оформлення віз: як правильно 
користуватись” у рамках чотирьох публічних заходів 
у Києві, Ужгороді, Львові та Донецьку з метою підви-
щення обізнаності щодо методів та засобів, за допомо-
гою яких громадяни України можуть у найповнішій мірі 
скористатися положеннями нового Кодексу та Угоди 
про спрощення оформлення віз.

Сума: $ 13580

Проекти, підтримані за програмою: 
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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: Сушко Ірина Миколаївна 
Зміст проекту: Розробка та презентація в Києві та 

Брюсселі спільних з брюссельським European Policy 
Centre рекомендацій щодо тактики та стратегії руху 
до безвізового режиму (як на дипломатичному рівні, 
так і стосовно відповідних реформ). Рекомендації 
стосуються не лише України, але й інших країн “Схід-
ного партнерства”. 

Сума: $ 14980

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Карітас 
України” (79016, м. Львів, вул. Озаркевича, 4, м. Львів 
79016, тел. 8 (032) 225-68-91)

Керівник проекту: Марков Ігор Георгійович 
Зміст проекту: Проведення експертного соціологічного 

дослідження (опитування експертів з країн-реци-
пієнтів українських трудових мігрантів (Іспанія, Іта-
лія, Німеччина, Ірландія) за методом Делфі) з метою 
визначення поточної динаміки та прогнозування 

моделей міграційних процесів, зокрема української 
міграції, у країнах Західної Європи, та формування 
основ для базових моделей узгодження міграцій-
ної політики у відносинах ЄС та України. Результати 
дослідження були опубліковані в аналітичному звіті 
і представлені на прес-конференції у Києві, круглих 
столах у Варшаві, Франкфурті-на-Майні та Римі. 

Сума: $ 18980

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

Керівник проекту: Яремко Олена Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення Європейських Днів 

Добросусідства біля прикордонного знаку Кордон 
835, що знаходиться в руслі ріки Буг неподалік 
населенних пунктів Кречів та Нововолинськ 
(Волинська обл., Україна) – Крилів (Люблінське 
воєводство, Польща) з метою налагодження 
суспільного партнерства та об’єднання зусиль 
громадських організацій, влади, прикордонних 
служб, підприємств. 

Сума: $ 19835

Підвищення суспільного запиту 
на європейську інтеграцію України

Кількість проектів: 11 
Кількість організацій: 11
Сума: $ 150137
Частка у загальній сумі проектів: 2.49%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Донецька обл. 3 $ 34024
м. Київ 3 $ 54863
Луганська обл. 1 $ 10000

Львівська обл. 1 $ 17900
Миколаївська обл. 1 $ 15000
Одеська обл. 1 $ 15000
Чернігівська обл. 1 $ 3350

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Благодійний фонд “Місія Інтелектуальних 
Ініціатив” (01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 1/3-5, офіс 
46, тел. (044) 279-86-24, 229-86-24)

Керівник проекту: Кінько Тарас Андрійович 
Зміст проекту: Проведення інформаційно-

просвітницької кампанії у Дніпропетровську, 
Луганську, Львові, Харкові для практичної підготовки 
державних службовців, вітчизняних науковців, 
винахідників, студентів, викладачів та підприємців 
до самостійної співпраці в європейських наукових, 
дослідницьких та інноваційних програмах. 

Сума: $ 19993

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

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення всеукраїнського змагання 

серед школярів з вчителями щодо відносин між Укра-
їною та ЄС “EUROPA NOSTRA” (http: //www.europan-http: //www.europan-
ostra.info); визначення та нагородження переможців 
змагання подорожжю до м. Брюссель, Бельгія. Про-
ект співфінансується Європейською Комісією. 

Сума: $ 16074

Організація: Національний університет “Києво-
Могилянська Академія” (04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 
2, корп. 1, к. 216, тел. (044) 425-60-96)

Керівник проекту: Амельченко Наталія Анатоліївна 
Зміст проекту: Збір інформації щодо розвитку дисци-

пліни “європейські студії” та її змістовного наповне-
ння в українських вищих навчальних закладах; ана-
ліз відповідної державної політики і представлення 
результатів дослідження на круглому столі. 

Сума: $ 19870

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжний гуманітарний центр” (04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 8/5, Національний університет 
“Києво-Могилянська академія”, Молодіжний 
гуманітарний центр (Центр міжкультурної комунікації 
НАУКМА), корп. 6, кім. 206, 
тел. (044) 425-68-65, 417-35-20)

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир Анатолійович 
Зміст проекту: Розширення, змістовне наповнення, 

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

Сума: $ 15000

Організація: Західноукраїнський медіа-центр “Нова 
журналістика” (79007, м. Львів, вул. Гребінки 5, 
офіс 1, тел. (032) 225-60-14, (050) 370-27-14)

Керівник проекту: Чугаєвський Микола Володимирович 
Зміст проекту: Виготовлення циклу 5-ти 15-тихвилинних 

аналітично-просвітницьких телефільмів “Європа над 
Чорним морем” з метою висвітлення “невідомих” 
та “забутих” європейських сторінок в історії 
південноукраїнських міст та регіонів; розміщення 
телециклу на 15-ти телеканалах південних регіонів 
України; видання спеціального тематичного випуску 
журналу “Медіа-критика” та його цільове поширення 
серед журналістів південних регіонів України; 
проведення презентації циклу телефільмів “Європа 
над Чорним морем” у Криму. 

Сума: $ 17900

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

Керівник проекту: Трепалюк Ганна Сергіївна 
Зміст проекту: Проведення інформаційно-

просвітницької кампанії “Одеса – вікно до Європи” 
для популяризації ідеї європейської ідентичності та 
європейських перспектив міста та області серед 
мешканців Одеси. 

Сума: $ 15000

Організація: Миколаївський міський благодійний фонд 
Мета “Від спільного бачення до спільних дій” 
(54003, м. Миколаїв, Потьомкінська, 143 а, 
тел. (0512) 55-03-60)

Керівник проекту: Тверда Тетяна Василівна 
Зміст проекту: Проведення широкої інформаційно-

просвітницької кампанії “Відкрите світу європейське 
місто Миколаїв” з метою популяризації європейської 
ідентичності міста. 

Сума: $ 15000

Організація: Громадська організація “Маріупольська 
спілка молоді” (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
б-р Хмельницького, 24-А, тел. (0629) 54-38-51)

Керівник проекту: Мирошніченко Юлія Михайлівна 
Зміст проекту: Проведення інформаційно-

просвітницької кампанії для молоді м. Маріуполь 
Донецької області з метою популяризації 
європейської ідентичності мешканців регіону. 

Сума: $ 12000

Проекти, підтримані за програмою: 
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Організація: Чернігівська міська молодіжна громадська 
організація “Поліський фонд міжнародних та 
регіональних досліджень” (14005, м. Чернігів, проспект 
Миру, 68, оф. 916, тел. (0462) 66-11-27)
Керівник проекту: Максак Геннадій Анатолійович 
Зміст проекту: Розширення регіонального 

інформаційного поля Чернігівської області з питань 
європейської інтеграції шляхом організації зустрічей 
представників місцевих ЗМІ та громадських 
організацій з відомими українськими експертами з 
питань відносин України та ЄС. 

Сума: $ 3350

Організація: Луганська обласна громадська організація 
“Бізнес-клуб “Європейський вибір” 
(93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
вул. Науки,13, тел. (06452) 2-80-41)

Керівник проекту: Трякіна Галина Лук’янівна 
Зміст проекту: Проведення широкомасштабної 

молодіжної кампанії з інформування населення м. 
Сєверодонецьк та Кремінського району Луганської 
області щодо європейської інтеграції України, 
історії та сучасності Європейського Союзу та 
ролі громади в цілому в процесах міжнародного і 
міжнаціонального спілкування. 

Сума: $ 10000

Організація: Донецька міська громадська організація 
“Центр міжнародної безпеки” (83112, м. Донецьк, 
пр. Ленінський, 92/87, тел. (062) 304-51-42)

Керівник проекту: Каракуц Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Вивчення литовського досвіду членства 

у євроатлантичних структурах з подальшою 
організацією інформаційно-просвітницького туру 
по восьми містах Донецької області на тематику 
євроатлантичної інтеграції України. 

Сума: $ 5950

Розвиток Центрів європейської 
інформації у регіонах України

Кількість проектів: 19 
Кількість організацій: 14
Сума: $ 186820
Частка у загальній сумі проектів: 3.10%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 6000
Вінницька обл. 2 $ 27429
Дніпропетровська обл. 1 $ 6000
Івано-Франківська обл. 2 $ 25936
Кіровоградська обл. 1 $ 6000
Луганська обл. 1 $ 6000
Львівська обл. 1 $ 6960
Миколаївська обл. 1 $ 6000
Рівненська обл. 1 $ 7104
Сумська обл. 2 $ 27967
Харківська обл. 1 $ 6000
Хмельницька обл. 1 $ 6000
Чернівецька обл. 2 $ 22125
Чернігівська обл. 2 $ 27299

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Громадський центр “Ділові ініціативи” 
(76019, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, 
тел. (0342) 77-65-55)

Керівник проекту: Вербовська Леся Степанівна 
Зміст проекту: Проведення форуму Мережі центрів 

європейської інформації України за участю 
представників бібліотек та громадських організацій; 
визначення та обговорення напрямків подальшого 
розвитку Мережі, удосконалення способу її 
координації та розробка шляхів посилення співпраці 
між Центрами європейської інформації. 

Сума: $ 19936

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 Олександрівна 
Зміст проекту: Проведення п’ятиденного тренінгу зі 

стандартів та інноваційних методів роботи з молоддю 
для представників інформаційних центрів з питань 
європейської інформації; організація підсумкової 
конференції для презентації досягнень, а також 
обміну досвідом за результатами проведення 
центрами протягом трьох місяців після тренінгу 
заходів для молоді; видання методичного посібника. 

Сума: $ 19970

Організація: Громадська організація “Вінницький 
регіональний центр інформації “Креатив” 
(21036, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 50/156, 
тел. (0432) 524-58-06, 518-86-06)

Керівник проекту: Бондар Оксана Петрівна 
Зміст проекту: Створення та інформаційне наповнення 

веб-порталу Мережі центрів європейської 
інформації України (www.ukrcei.ua); проведення для 
представників ЦЄІ тренінгу з PR та адміністрування 
власної веб-сторінки на порталі; розробка, 
виготовлення та поширення іміджевої продукції; 
активізація google-групи Мережі ЦЄІ. 

Сума: $ 19429

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

Керівник проекту: Старик Володимир Петрович 
Зміст проекту: Стимулювання активності Центрів 

європейської інформації через мікрогрантову 

підтримку проектів; підготовча робота до видання 
літератури для розповсюдження серед ЦЄІ; 
активізація мережевої діяльності Центрів; підтримка 
діяльності ініціативної групи Мережі ЦЄІ. 

Сума: $ 16125

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 Анатоліївна 
Зміст проекту: Навчання працівників Центрів 

європейської інформації через проведення тренінгу 
з актуальних питань європейської інтеграції України 
та навичок, потрібних в інформаційній роботі. 

Сума: $ 19300

Організація: Громадський центр “Ділові ініціативи” 
(76019, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, 
тел. (0342) 77-65-55)

Керівник проекту: Вербовська Леся Степанівна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації (ЦЄІ) на базі Івано-
Франківської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. І. Франка. Проведення шкільної 
олімпіади, спільної навчальної робочої зустрічі зі 
Львівським та Чернівецьким ЦЄІ; фото-, книжкової 
та художньої виставок. Організація конкурсів та 
вікторини для молоді регіону до святкування Дня 
Європи в м. Івано-Франківськ. 

Сума: $ 6000

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

Керівник проекту: Гаюн Тарас Володимирович 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Рівненської 
державної обласної бібліотеки. Організація 
тематичних книжкових виставок, фотовиставки, 
практичних занять для євроклубів області та прес-
конференції для ЗМІ регіону; проведення навчально-
методичних семінарів і тренінгів, громадських 
слухань. Організація широкомасштабних заходів до 
святкування Дня Європи в м. Рівне. 

Сума: $ 7104

Проекти, підтримані за програмою: 
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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 Олександрівна 
Зміст проекту: Розвиток діяльносі Центру європейської 

інформації на базі Сумської обласної універсальної біблі-
отеки ім. Н.К.Крупської. Проведення прес-конференцій, 
семінарів для представників районних пунктів європей-
ської інформації та ЗМІ, тематичних фестивалів, тренін-
гів, рольових ігор для молоді регіону, круглого столу для 
держслужбовців та представників громадських органі-
зацій; підтримка функціонування мережі шкільних євро-
клубів у м. Суми; організація заходів до Тижня Толерант-
ності та святкування Дня Європи в м. Суми. 

Сума: $ 7997

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

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

ської інформації на базі Чернівецької обласної уні-
версальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка. Прове-
дення щомісячних навчально-просвітницьких заходів 
для різних цільових аудиторій: семінарів для євро-
клубів, фотовиставок, віртуальної екскурсії, Інтернет-
конференції, лекцій, науково-практичної конференції, 
конкурсу творчих та дослідницьких проектів серед 
учнів Чернівецької та Сумської областей, відкриття 
кіноклубу. Організація заходів до Дня Європи, 60-
річчя Декларації Шумана, Європейського Дня мов. 

Сума: $ 6000

Організація: Миколаївська обласна організація 
Національної спілки журналістів України 
(54027, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, к. 216, 
тел. (0512) 37-43-56)

Керівник проекту: Стеценко Микола Станіславович 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Миколаївської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки. Створення презен-
тації на електронних носіях “Віртуальна екскурсія 
країнами Європейського Союзу”; проведення щомі-
сячно ряду заходів (інтерактивні семінари, тренінги, 
круглі столи, екскурсії тощо) для молоді, людей пен-
сійного віку, представників громадських організа-
цій регіону, освітян, представників влади та бібліотек 
регіону. Проведення конкурсу плакатів та опиту-
вання до святкування Дня Європи в м. Миколаїв. 

Сума: $ 6000

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 Михайлович 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі КРУ УНБ ім. І.Франка у 
м. Сімферополь. Організація в містах АР Крим, де 
діють шкільні євроклуби (Сімферополь, Севасто-
поль, Бахчисарай, Ялта), дебатних клубів з обгово-
рення питань європейської інтеграції; проведення 
близько 20 дебатних турнірів у вищезазначених міс-
тах; розробка та поширення методичного посібника 
з проведення євродебатів. Організація публічного 
інтелектуального заходу на базі ЦЄІ під час святку-
вання Дня Європи у м. Сімферополь. 

Сума: $ 6000

Організація: Громадська організація “Вінницький 
регіональний центр інформації “Креатив” 
(21036, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 50/156, 
тел. (0432) 524-58-06, 518-86-06)

Керівник проекту: Кринична Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Розвиток діяльносі Центру європейської 

інформації на базі Вінницької обласної універсальної 
бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва. Проведення семінарів 
для представників районних бібліотек області, 
щотижневих засідань “Польського клубу”, тренінгів 
для євроклубів та підтримка функціонування мережі 
шкільних євроклубів у м. Вінниця; організація заходів 
до Тижня Толерантності, Європейського тижня 
молоді та святкування Дня Європи в м. Вінниця. 

Сума: $ 8000

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 Анатоліївна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Чернігівської 
обласної наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка. 
Проведення засідань клубу французької мови та 
кіноклубу, семінарів-тренінгів для вчителів, виставок 
фотографій, відео-конференцій, дебатів для молоді, 
прес-конференцій для журналісів; організація 
заходів до Тижня Толерантності та святкування Дня 
Європи в м. Чернігів. 

Сума: $ 7999
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Організація: Громадська організація “Агентство 
Стійкого Розвитку Луганського регіону” 
(91016, м. Луганськ, 45-А, офіс 22, вул. Братів 
Палкіних, тел. (064) 258-19-98)

Керівник проекту: Датченко Наталія Анатоліївна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Луганської обласної 
універсальної бібліотеки ім. М. Горького. Створення 
та розвиток Мережі центрів європейської інформації 
на базі бібліотек 7 районів області: проведення 8 
семінарів-тренінгів для представників районних 
бібліотек; конкурсу серед районних Центрів; 
постійна інформаційно-методична підтримка 
районних ЦЄІ. Організація заходів до святкування 
Днів Європи в Луганській області. 

Сума: $ 6000

Організація: Хмельницька обласна асоціація 
“Поділля Перший” (29000, м. Хмельницький, 
вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1, 
тел. (0382) 76-34-34)

Керівник проекту: Третяк В’ячеслав Анатолійович 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Хмельницької 
обласної наукової бібліотеки ім. М. Островського. 
Системна підтримка роботи 26 пунктів європейської 
інформації на базі районних бібліотек області: 
організація семінарів, конкурсів, обмін досвідом, 
узагальнення найкращих практик роботи Пунктів та 
видання методичного посібника. Проведення заходів 
до святкування Дня Європи в м. Хмельнийький. 

Сума: $ 6000

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Інститут політичних технологій” (79008, м. Львів, 
пл. Ринок, 8, тел. (032) 235-48-61)

Керівник проекту: Процак Олег Юрійович 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Львівської обласної 
наукової бібліотеки. Проведення семінарів та 
тематичних уроків для молоді, щомісячних Днів 
національних громад, прес-конференцій; підготовка 
та поширення електронного вісника; організація 
заходів до Тижня Толерантності та святкування Дня 
Європи в м. Львів. 

Сума: $ 6960

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Європейське майбутнє України” 
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв 
Сталінграду,б. 35, кв. 22, 
тел. (056) 374-11-81, 373-64-84)

Керівник проекту: Роговський Климент Георгійович 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Дніпропетровської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. Проведення щомі-
сячних віртуальних подорожей країнами Європи, 
постійних засідань клубу шанувальників європей-
ських мов, науково-практичної конференції та семі-
нару-тренінгу з тематики європейської освіти, круг-
лого столу, регіонального форуму для представників 
районних пунктів європейської інформації. Організа-
ція тематичних заходів до святкування Днів Європи, 
Великодня та Дня молоді. 

Сума: $ 6000

Організація: Кіровоградська обласна інформаційна 
служба з актуальних питань жіноцтва 
(25006, м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 24, 
тел. (0522) 22-65-79)

Керівник проекту: Козлова Валентина Афанасіївна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Кіровоградської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижев-
ського. Проведення ряду інформаційно-просвітниць-
ких заходів для різних цільові аудиторії: круглих сто-
лів, семінарів, інформаційних тижнів, інформаційних 
сесій, оглядів-презентацій;регіонального соціального 
дослідження та публікація його результатів; ство-
рення молодіжного Дискусійного кіноклубу; розвиток 
районних центрів з питань європейської інформації. 
Організація заходів до святкування Дня Європи в 
м. Кіровоград. 

Сума: $ 6000

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

Керівник проекту: Нікітчук Людмила Артемівна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Харківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки; проведення 
семінарів та тренінгів для вчителів, семінарів-
практикумів для працівників бібліотек, підсумкової 
прес-конференції; розробка та випуск методичних 
рекомендації зі створення шкільних євроклубів; 
організація IV Форуму Євроклубів та заходів до 
святкування Дня Європи в м. Харків. 

Сума: $ 6000
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 4 
Кількість організацій: 4
Сума: $ 42 820
Частка у загальній сумі проектів: 0.71%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 14320
Львівська обл. 2 $ 26350
Одеська обл. 1 $ 2150

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Львівська обласна організація 
Всеукраїнської Громадської Організації 
“Громадянська мережа ОПОРА” (79007, м. Львів, 
вул. Наливайка, 7/6, тел. (0322) 54-61-63)

Керівник проекту: Швець Ірина Юріївна 
Зміст проекту: Проведення дослідження та видання 

публікації про те, що собою становлять Європейські 
громадські асоціації (платформи) і які форми 
взаємодії з ними можуть мати українські громадські 
асоціації. Представлення публікації на міжнародній 
конференції у Львові з метою обговорення 
подальших шляхів співпраці між українським та 
європейським громадянським суспільствами. 

Сума: $ 15430

Організація: Товариство Лева (79000, м. Львів, 
вул. Ю.Дрогобича, 8/12, тел. (0322) 74 42 64)

Керівник проекту: Нечипорук Андрій Анатолійович 
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції 

“За нашу і вашу свободу! За наше спільне 
майбутнє!”, присвяченої 20-річчю падіння 
комуністичних режимів у Центрально-Східній Європі. 

Сума: $ 10920

Організація: Всеукраїнське громадське об’єднання 
“Громадська Ліга “Україна-НАТО” (02140, м. Київ, 
пр. Бажана, 30/32, тел. (044) 574-75-03)

Керівник проекту: Джердж Сергій Федорович 
Зміст проекту: Участь представників громадських 

організацій та ЗМІ 27 регіонів України у 55-ій 
Генеральній Асамблеї Асоціації Атлантичного 
Договору (жовтень 2009 р., м. Київ). 

Сума: $ 14320

Організація: Громадська організація “Сприяння 
міжкультурному співробітництву” (СМС)” 
(65014, м. Одеса, вул. Базарна, 11, кв. 27)

Керівник проекту: Журженко Ольга Сергіївна 
Зміст проекту: Проведення міжнародної студентської 

Моделі Організації Об’єднаних Націй на базі 
Одеського національного університету. 

Сума: $ 2150

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Проекти, підтримані Правлінням МФВ

Кількість проектів: 2 
Кількість організацій: 2
Сума: $ 62 400 
Частка у загальній сумі проектів: 1.03%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 37400 
Львівська обл. 1 $ 25000

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Західна Аналітична Група” (79000, м. Львів, 
пр. Крива Липа, 6, тел. (032) 297-19-32)

Керівник проекту: Друль Орест Романович 
Зміст проекту: Аналіз суспільних тенденцій в Україні 

та Європі в їх взаємозалежності. Пояснення для 
українського суспільства актуального контексту 
світових тенденцій та стимулювання осмислення 
суспільних процесів, які відбуваються в Європі та 
Україні. 

Сума: $ 25000

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

Керівник проекту: Підлуська Інна Анатоліївна 
Зміст проекту: Участь українських незалежних 

експертів і провідних журналістів у роботі VI 
Ялтинської щорічної зустрічі “Україна і світ після 
кризи”; обговорення реформ і перспектив 
подолання Україною економічної кризи, розвитку 
відносин між Україною і ЄС, збереження 
керівництвом України курсу на вступ до ЄС після 
майбутніх президентських виборів, 

Сума: $ 37400

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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ПРОГРАМА “ЗАСОБИ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
Кількість проектів: 38 
Кількість організацій: 33
Сума: $ 321388
Частка у загальній сумі проектів: 5.33%

Мета програми у 2009 році полягала у формуванні в Україні професійної та суспільно 
відповідальної журналістики.

Пріоритети програми у 2009 році:

• Сприяння підвищенню фахового рівня журналістики;
• Розвиток жанру журналістських розслідувань з метою підвищення прозорості влади;
• Моніторинг дотримання та сприяння розвиту системи законодавства у сфері ЗМІ.

Конкурси та тендери 2009 року:

• Конкурс “Співпраця ЗМІ з громадськими організаціями: розвиток професійної 
аналітики у ЗМІ” був спрямований на налагодження співпраці ЗМІ з незалежними 
аналітичними центрами та громадськими експертами; підвищення якості та кількості 
аналітичних матеріалів у ЗМІ; стимулювання підготовки у ЗМІ якісних матеріалів щодо 
тематик, які належать до пріоритетів МФВ. Загальна кількість заявок, які надійшли – 61, з 
них підтримано 11.

• Конкурс “Моніторинг та підвищення ефективності журналістських розслідувань 
в регіонах” був спрямований на проведення кампаній з моніторингу ефективності 
журналістських розслідувань та лобіювання підвищення рівня реагування на них з боку 
органів влади. Загальна кількість заявок, які надійшли – 16, з них підтримано 7.

• Конкурс “Моніторинг дотримання прав журналістів та професійних стандартів 
журналістики” був спрямований на створення механізмів громадського контролю та 
моніторингу дотримання прав журналістів органами влади, працедавцями тощо. Також 
передбачався моніторинг діяльності самих ЗМІ на предмет дотримання ними стандартів 
професії з обов’язковим оприлюдненням результатів моніторингу. Загальна кількість 
заявок, які надійшли – 17, з них підтримано 4.

• Конкурс “Підвищення якості висвітлення діяльності судів у ЗМІ” передбачав надання 
фінансової підтримки проектним пропозиціям, спрямованим на розвиток у журналістів знань 
та навиків висвітлення діяльності суду, питань судової реформи тощо. Загальна кількість 
заявок, які надійшли – 19, з них підтримано 8.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року:

• Школа професійної журналістики “Нова Україна” – великий освітій проект, 
започаткований програмою у 2009 році. Заняття в Школі акцентовані, переважно, на 
“світоглядні” питання – від економіки до екології. Орієнтовно 40% часу присвячено набуттю 
професійних знань та навичок. Також метою Школи є створення спільноти професійних 
та соціально відповідальних журналістів, які б у подальшому підтримували контакт один 
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з одним, сприяли розвитку професії та відстоювали професійні стандарти. Виконавцем 
проекту стала “Лабораторія законодавчих ініціатив”, яка вже має багаторічний успішний 
досвід реалізації Школи політичних студій – схожого проекту для ширшої аудиторії.

 У 2009 році учасниками Школи стали 26 молодих (віком до 35 років) журналістів, які вже 
мають значні професійні досягнення. Одним з важливих результатів цьогорічної Школи стало 
також те, що, за наслідками проведених у рамках проекту зустрічей, більшість учасників 
підготували і, що важливо, продовжують готувати матеріали для своїх видань на актуальні 
теми, що вивчалися в Школі. Таким чином, наприклад, у впливових регіональних виданнях 
України значно зросло – якісно і кількісно – висвітлення тем, пов’язаних з проблемами 
Українських Збройних Сил, проблемами кримсько-татарського народу та ін.. (докладніше: 
www.parlament.org.ua.).

• Бюро журналістських розслідувань “Свідомо” було створене у 2008 році за ініціативи 
програми та продовжувало працювати у 2009 році за її підтримки. Очолюване відомим 
журналістом Єгором Соболєвим, свою місію Бюро бачить у проведенні соціальних 
розслідувань, метою яких є не стільки викрити факти корупції та інших злочинів, скільки 
дослідити причини тих чи інших соціально значущих процесів у державі та допомогти 
читачу вирішити питання “що робити?”. Сьогодні Бюро має близько 20 видань-партнерів 
в регіонах України із загальною аудиторією близько 1 мільйона чоловік. Це, переважно, 
провідні регіональні та місцеві газети. Всі вони передплачують матеріали Бюро (яких 
готується орієнтовно 3 на місяць). Таким чином, Бюро у 2009 році перетворилося на успішну 
та життєздатну ініціативу. Окремі розслідування Бюро викликали суттєвий суспільний 
резонанс. Зокрема, можна згадати розслідування щодо вартості ліків, які закуповувалися 
урядом для боротьби з епідемією грипу. Детальніше: www.kiev.svidomo.org/journalists.htmlwww.kiev.svidomo.org/journalists.html.

• Також Програма у 2009 році започаткувала підтримку інших проектів розвитку жанру 
журналістських розслідувань. Одним з найяскравіших проектів була підтримка львівського 
“Інформатора” – однієї з найпотужніших в Україні агенцій розслідувань. “Інформатор” має 
власне щотижневе друковане видання, яке є одним з найтиражніших у регіоні.

 “Інформатор” проаналізував півтори сотні видань західного регіону за піврічний період з 
метою пошуку яскравих матеріалів журналістських розслідувань та кращих авторів. На 
підставі дослідження була створена широка мережа журналістів розслідувальників та 
зареєстрована Міжнародна асоціація журналістів-розслідувальників. Ця та інші ініціативи 
сприяли помітному розвитку розслідувально жанру, який є визначальним, якщо говорити 
про роль ЗМІ як “вартових демократії”.

• Є й інші яскраві проекти, які підтримуються Програмою. Наприклад, проект дистанційного 
медіа-університету, що втілюється інтернет-виданням “Телекритика” з використанням 
нових комунікаційних технологій (детальніше: httphttp: //: //telekritika: //telekritika: // .ua//ua/ua ). Організатори планують /). Організатори планують /
забезпечити журналістам вільний онлайн-доступ до записів лекцій та майстер-класів 
провідних українських фахівців у галузі медіа. Однак цей проект ще реалізовується.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми та нові перспективи:

Водночас, у реалізації своїх ініціатив Програма зіткнулася і з низкою перешкод, які, щоправда, 
вже стали традиційними. Це, зокрема, складність політичної ситуації в країні та брак політичної 
волі для прийняття важливих законодавчих рішень, таких як створення Суспільного мовлення та 
роздержавлення державних та комунальних ЗМІ. Ці та інші труднощі, а також об’єктивні обставини, 
пов’язані з розвитком комунікаційних технологій та ЗМІ в цілому, спонукають Програму значною 
мірою переформатувати свою діяльність у 2010-2011 роках.
Так, на нашу думку, на передній план розбудови ЗМІ сьогодні виходить пошук нових стратегій 
розвитку медіа з використанням новітніх досягнень у сфері зв’язку та інтернет – створення 
інтернет- та мобільних платформ для “традиційних” ЗМІ, пошук таким чином нових аудиторій, 
джерел інформації, каналів розповсюдження тощо.
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Також, необхідно забезпечити зворотній зв’язок та залежність між ЗМІ та аудиторією. Планується 
підтримувати проекти з підвищення медіа-грамотності громадян, що має створити в суспільстві 
усвідомлений попит на якісну журналістику.
Ці напрямки, на додаток до традиційних, програма буде активно розвивати у 2010 році.

Партнерство та співпраця:

У своїй діяльності Програма співпрацює з іншими міжнародними та національними донорськими 
організаціями. Це, зокрема, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, проект U-Media, що втілюється 
Internews Network та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та інші.
Основу успішної реалізації багатьох наших проектів становить тісна взаємодія з відповідними 
органами влади, у т.ч. місцевими.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 7710
Вінницька обл. 1 $ 3576
Волинська обл. 1 $ 5650
Дніпропетровська обл. 1 $ 5575
Закарпатська обл. 1 $ 3350
Запорізька обл. 1 $ 5647
Івано-Франківська обл. 2 $ 11150
м. Київ 12 $ 150951
Київська обл. 1 $ 9970
Кіровоградська обл. 1 $ 6704
Луганська обл. 3 $ 25355
Львівська обл. 3 $ 19144
Одеська обл. 1 $ 5000
Полтавська обл. 1 $ 8500
Рівненська обл. 2 $ 22328
Сумська обл. 1 $ 5477
Черкаська обл. 3 $ 16961
Чернівецька обл. 1 $ 5000
Операційні проекти 1 $ 3340
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Сприяння підвищенню соціальної 
відповідальності журналістики

Кількість проектів: 22 
Кількість організацій: 22
Сума: $ 157188
Частка у загальній сумі проектів: 2.61%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 7710
Вінницька обл. 1 $ 3576
Волинська обл. 1 $ 5650
Дніпропетровська обл. 1 $ 5575
Закарпатська обл. 1 $ 3350
Запорізька обл. 1 $ 5647
Івано-Франківська обл. 2 $ 11150
м. Київ 5 $ 59480
Кіровоградська обл. 1 $ 6704
Луганська обл. 1 $ 9995
Львівська обл. 2 $ 9708
Полтавська обл. 1 $ 8500
Сумська обл. 1 $ 5477
Черкаська обл. 2 $ 9666
Чернівецька обл. 1 $ 5000

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міська громадська організація “Народна 
допомога-Львів” (79495, м. Львів, вул. Івана 
Франка, 69, м. Львів-Винники, 
тел. 8 (032) 243-51-03)

Керівник проекту: Кушнір Тарас Михайлович 
Зміст проекту: Проведення інформаційного тренінгу – 

семінару для представників ЗМІ з питання 
висвітлення проблеми алкоголізму в Україні за 
участю українських та польських експертів. 

Сума: $ 2738

Організація: Українська асоціація видавців Періодичної 
преси (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 22, оф.20, 
тел. (044) 425-57-87)

Керівник проекту: Погорелов Олексій Валерійович 
Зміст проекту: Проведення 12 тренінгів у 8 міста 

України для журналістів та редакторів, які 

практикують аналітику як жанр та пишуть на теми, 
що належать до пріоритетів МФВ. Створення та 
розповсюдження електронної збірки інформації 
та контактів аналітичних та експертних центрів в 
Україні. 

Сума: $ 22000

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел. (044) 458-44-40)

Керівник проекту: Кулаков Андрій Вячеславович 
Зміст проекту: Проведення 3-денного тренінгу із 

судової журналістики для журналістів регіональних 
ЗМІ з усіх регіонів України (м. Київ) 

Сума: $ 5115

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Організація: Черкаська обласна молодіжна громадська 
організація “Асоціація молодих правників” (18000, 
м. Черкаси, спуск Островського 32/1, кв. 1, 
тел. (0472) 38-48-17, 56-12-28, 38-48-17)

Керівник проекту: Кушнір Олег Анатолійович 
Зміст проекту: Затвердження та впровадження в Чер-

каській області “Правил акредитації працівників 
засобів масової інформації та незалежних журналіс-
тів при органах судової влади”, розроблених Інститу-
том масової інформації та схвалених Національною 
комісією з утвердження свободи слова та розвитку 
інформаційної галузі; проведення трьох одноденних 
юридичних семінарів за темою “Судова влада та ЗМІ: 
налагоджуємо діалог” для журналістів друкованих 
та електронних ЗМІ. Проведення круглого столу за 
темою: “Суди та ЗМІ: діалог між третьою та четвер-
тою владою”. Оголошення конкурсу для журналістів 
на найкраще висвітлення діяльності судової влади в 
Черкаській області. 

Сума: $ 4985

Організація: Полтавський обласний осередок 
Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій 
інвалідів України” (36023, м. Полтава, бульв. Конева, 
6/1, тел. (05322) 24-883 (0532) 569-560)

Керівник проекту: Чумак Сергій Андрійович 
Зміст проекту: Висвітлення проблемних питань регіону у 

ЗМІ (власному та обласних), на сайтах організації та 
апеляційного суду Полтавської області. Проведення 
літнього навчального табору. Організація юридич-
них консультативних центрів в Ново-Санжарському, 
Лубенському, Котелевському, Диканському, Шишаць-
кому районах. Організація ток-шоу та інформаційно-
просвітницьких програм на телебаченні і радіо. 

Сума: $ 8500

Організація: Громадська організація “Укрпростір” 
(69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 76б/57, 
м. Запоріжжя, 69005, тел. (06123) 9-30-47)

Керівник проекту: Селюкова Наталя Юріївна 
Зміст проекту: Проведення дослідження експертного 

потенціалу НУО регіону та формування переліку гро-
мадських експертів, які можуть надавати професійні 
коментарі для ЗМІ з тих чи інших питань. Проведення 
обміну представників НУО та ЗМІ. Проведення теле-
передачі та радіопередачі за участі журналіста та 
представника НУО. Підготовка кожним учасником 
“стажування” рекомендації для своїх колег та парт-
нерів, що слід враховувати при роботі НУО зі ЗМІ та 
навпаки. Підготовка та розсилка дайджесту у ЗМІ – 
інформаційний бюлетень новин “третього сектору” 

Запоріжжя. Підготовка радіопрограми – дайджест 
новин “третього сектору” Запоріжжя. Підготовка 
телепередачі – зустріч із представниками НУО. Про-
ведення тренінгу для НУО Запоріжжя, Енергодара, 
Бердянська з питань комунікацій зі ЗМІ та співпраці з 
НУО. Допомога НУО та ЗМІ у налагодженні контакту 
через консультування. Проведення моніторингу ЗМІ 
щодо висвітлення діяльності НУО. 

Сума: $ 5647

Організація: Волинська обласна громадська 
організація “Волинський прес-клуб” (43025, м. Луцьк, 
вул. Шевченка, 14, тел. (0332) 72-45_48)

Керівник проекту: Стельмах Богдана Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення тренінгів для журналістів 

регіональних ЗМІ та громадських діячів з метою під-
вищення їх професійного рівня та налагодження 
ефективної комунікації між ними. Створення Інфор-
маційно-аналітичного порталу “Громадський сектор 
Волині”, створення на порталі відкритого форуму для 
обговорення та внесення пропозицій. Видання пре-
зентаційного буклета “Громадські організації Волині. 

Сума: $ 5650

Організація: Закарпатська обласна організація 
“Ужгородський прес-клуб” (88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 3, тел. (03122) 61-24-79)

Керівник проекту: Бреза Ірина Юріївна 
Зміст проекту: Проведення тренінгів та практичних 

занять з відвіданням судових засідань та залучен-
ням фахівців з медіа-права і представників Ужго-
родського міського районного суду. Проведення 
“круглих столів” за участі суддів, журналістів, аналі-
тиків, лідерів громадських організацій з метою обго-
ворення та винесення на широкий загал проблеми 
висвітлення діяльності судів, професійності суддів, 
якості інформації, що подається на сьогодні журна-
лістами про судову систему України та Закарпаття. 

Сума: $ 3350

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01133, м. Київ, 
вул. Вавілових, 16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Зміст проекту: Підготовка навчального модуля 

“Як співпрацювати зі ЗМІ: небезпеки та переваги”. 
Проведення тренінгу для журналістів, які 
спеціалізуються на тематиці громадського здоров’я. 

Сума: $ 6500
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Організація: Чернівецька міська громадська організація 
“Громадська спілка “Буковинська партнерська 
агенція” (58000, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2, 
3-й поверх, тел. (0372) 523-745, 573-034)

Керівник проекту: Зав’ялов Володимир Євгенович 
Зміст проекту: Організація та проведення 

інтерактивного тренінгу для представників ЗМІ 
та неурядових організацій. Проведення спільних 
засідань медіа клубу “Незалежний сектор” 
для формування бачень місцевих проблем. 
Започаткування рубрики з матеріалами аналітичного 
характеру стосовно найважливіших проблем 
Чернівецької області. 

Сума: $ 5000

Організація: Сумське міське об’єднання громадян 
“Громадське бюро “Правозахист” (40030, м. Суми, 
Червона площа, 6, офіс 4, тел. (0542) 610-901)

Керівник проекту: Рекун Ігор Олексійович 
Зміст проекту: Проведення аналізу основних 

ЗМІ регіону (публікації в мас-медіа за останні 6 
місяців) відносно висвітлення ними діяльності 
судів і наявності жанру судового репортажу. 
Проведення тренінгу для журналістів з основ 
висвітлення діяльності судів. Проведення лекції-
семінару для студентів кафедри журналістики з 
метою підготовки їх до висвітлення діяльності судів 
у майбутній професійній діяльності, проведення 
серед журналістів конкурсу на кращий судовий 
репортаж, який стане щорічним. Впровадження 
постійної рубрики у приватній обласній суспільно-
політичній газеті “В двух словах” з діяльності судів 
та висвітлення проекту і друк судових репортажів на 
сайті “Воля громади”. Проведення опитування серед 
журналістів та редакторів стосовно зацікавленості, 
актуальності та спроможності ЗМІ у висвітленні 
діяльності судів. 

Сума: $ 5477

Організація: Міська громадська організація 
“Сєвєродонецька агенція розвитку громади” (93400, 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а, 
тел. (06452) 551-50)

Керівник проекту: Попсуй Віра Володимирівна 
Зміст проекту: Розроблення методики інформаційного 

висвітлення життєдіяльності громади міста. 
Впровадження “Програми висвітлення діяльності 
Сєвєродонецької територіальної громади місцевими 
ЗМІ”. Започаткування рубрики “Індикатор громади” 

на ТРК “СТВ” та в газеті “Сєвєродонецькі вісті”. 
Проведення тренінгів для громадських організацій 
щодо підвищення рівня комунікативної співпраці зі 
ЗМІ. Проведення тренінгів для журналістів щодо 
ефективного використання потенціалу аналітичних 
центрів та специфіки висвітлення окремих суспільно 
важливих тем. 

Сума: $ 9995

Організація: Вінницька обласна громадська організація 
“Вінницький прес-клуб” (21027, м. Вінниця, 
просп. Космонавтів, 42/71, тел. (0432) 52-59-73)

Керівник проекту: Ковальський Роман Григорович 
Зміст проекту: Проведення тренінгів-семінарів для 

представників мас-медіа на теми: “Застосування 
українських та міжнародних правових норм 
судовими репортерами”, “Застосування етичних 
норма при роботі судового репортера”, “Доступ 
до судової інформації. Робота із прес-службою.”, 
“Судова реформа: ключові поняття. Яка інформація 
стане у пригоді для журналістів”. 

Сума: $ 3576

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

Керівник проекту: Жукровський Ярослав Іванович 
Зміст проекту: Створення та підтримка діяльності 

центру сприяння розвитку юридичної журналістики 
у Львівській області. Проведення контент-аналізу 
публікацій у львівських медіа з питань проведення 
судових репортажів, формування бази даних 
судових репортажів, розміщення опублікованих 
репортажів на спеціалізованому блозі “Судовий 
репортаж: блог для юристів та медіа”. Надання 
консультацій представникам ЗМІ з питань взаємодії 
із судами у Львівській області. Підготовка та 
поширення буклетів: “Журналіст у суді: як отримати 
інформацію, основні правила судового процесу”, 
“Судовий репортаж як журналістський жанр”.  
Проведення навчального семінару для журналістів 
щодо специфіки висвітлення судового засідання на 
тему: “Школа судового репортажу для початківців”; 
проведення 3-х одноденних навчальних семінарів 
у районних центрах Львівської області щодо 
особливостей журналістського жанру – судовий 
репортаж. 

Сума: $ 6970
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Організація: Громадська організація “Асоціація медіа-
юристів” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а, 
тел. (044) 235-33-31)

Керівник проекту: Котюжинська Тетяна Григорівна 
Зміст проекту: Розробка відео курсу – матеріалів тре-

нінгу для журналістів щодо правових, творчих та етич-
них аспектів висвітлення судових процесів, доступу 
до інформації у судах. Проведення тренінгу для жур-
налістів та його відеозапис. Розміщення відео-курсу в 
мережі Інтернет, проведення промо акції про курс. 

Сума: $ 4000

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

Керівник проекту: Руссу Наталія Юріївна 
Зміст проекту: Організація та проведення круглих сто-

лів за участю представників громадських організацій 
та керівників місцевих ЗМІ на теми: “Взаємодія гро-
мадських організацій та ЗМІ як фактор забезпечення 
прозорості демократичних процесів в умовах соці-
ально-політичних змін в Україні”, “Особливості діяль-
ності ОГС та її висвітлення у місцевих ЗМІ”. Прове-
дення тренінгу “Практика підготовки публічних заходів 
із участю ЗМІ” для представників громадських орга-
нізацій. Організація та проведення інтеграційного 
семінару-тренінгу “Редакційна політика місцевих ЗМІ 
щодо висвітлення діяльності неприбуткових організа-
цій” для керівників громадських організацій за участю 
експертів місцевих ЗМІ. Проведення консультацій для 
журналістів з питань діяльності та напрямків роботи 
організацій громадянського суспільства в регіоні. 

Сума: $ 5575

Організація: Благодійний фонд “Воля” (20300, 
Черкаська обл., м. Умань, вул. Більшовицька, 7, 
кв.41, тел. (04744) 4-20-21)

Керівник проекту: Слуцька Анна Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення тренінгу “Практичні 

механізми встановлення ефективних зв’язків зі ЗМІ” 
з метою навчання групи представників НУО та ЗМІ 
навичкам якісної комунікативної співпраці. 

Сума: $ 4681

Організація: Коломийська міська організація 
Всеукраїнської громадської організації 
“Громадянська мережа “ОПОРА” (78200, Івано-
Франківська обл., м. Коломия, 1, вул. І.Мазепи, 
тел. (03433) 7-28-06)

Керівник проекту: Маруняк Іван Дмитрович 
Зміст проекту: Створення та організація роботи 

школи громадської журналістики для представників 
місцевих НУО та громадських активістів. Створення 
рубрики про громадський сектор міста Коломиї в 
газеті “Коломийська правда”. 

Сума: $ 6150

Організація: Громадська організація “Муніципальний 
центр стратегічного планування і маркетингових 
досліджень” (27500, Кіровоградська обл., 
м. Світловодськ, вул. Ювілейна, 1, к. 120, 119, 
тел. (05236) 7-39-17, 2-06-26,  (067) 578-96-05)

Керівник проекту: Степанець Вадим Іванович 
Зміст проекту: Проведення круглого столу та тему 

“Голос громади у медіа”. Проведення одноденного 
семінару “Технологія аналізу місцевої політики”. Про-
ведення аналітичних програм (п’ять передач) на ТРК 
“Веселка” “Місцева політика очима громади” і випуск 
газети “Світловодськ Інфом” з аналітичними матеріа-
лами. Друк брошури з “Громадські організації і медіа: 
точки взаємодії”. 

Сума: $ 6704

Організація: Коломийська територіальна організація 
“Зелений світ” (78200, Івано-Франківська обл., 
м. Коломия, вул. Попадюка, 20, тел. (03433) 2-34-87)

Керівник проекту: Герула Василь Дмитрович 
Зміст проекту: Видання газети “Людина і екологія”, яка 

міститиме матеріали про нагальні проблеми регіону 
та громади. 

Сума: $ 5000
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Організація: Бахчисарайська районна громадська 
організація “Український дім” (98400, АР Крим, 
м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 38-В, пом. 9, 
тел. (0652) 27-45-66)

Керівник проекту: Щекун Андрій Степанович 
Зміст проекту: Модернізація та розвиток інформаційно-

аналітичного порталу “Медіа Крим”. Проведення 
соціологічного дослідження з проблеми сучасного 
становища у сфері співпраці ЗМІ та НГО в 7-ми міс-
тах та 7-ми сільських місцевостях АР Крим. Видання 
інформаційно-аналітичної збірки “Кримські аспекти” 
за результатами дослідження. Проведення 3-х чат-
конференцій з громадськими лідерами АР Крим. 
Публікація інформаційно-аналітичних статей про сус-
пільно-політичний стан в АР Крим. 

Сума: $ 7710

Організація: Громадська організація “Телекритика” 
(01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 34-Б, 
тел. (044) 235-70-91)

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія 
Львівна 

Зміст проекту: Створення освітньої відеосторінки 
“Медіа -профі” на веб-сайті “Телекритика”. 
Створення професійного Форуму з питань медіа 
освіти. Запис лекцій та тренінгів відомих медіа 
експертів та викладення їх на підсайт “Медіа – 
профі”. 

Сума: $ 21865

Розвиток жанру журналістських розслідувань 
з метою підвищення прозорості влади

Кількість проектів: 9 
Кількість організацій: 9
Сума: $ 94886
Частка у загальній сумі проектів: 1.57%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 42762
Луганська обл. 2 $ 15360
Львівська обл. 1 $ 9436
Одеська обл. 1 $ 5000
Рівненська обл. 2 $ 22328

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 Вікторович 
Зміст проекту: Проведення розслідувань суспільно 

значущих проблем у визначених напрямках та 
поширення їх серед місцевих та національних 

видань; організація мережі журналістів – 
розслідувальників з усіх частин України для 
обміну досвідом, інформацією та підтримкою; 
консультування та надання юридичної допомоги 
журналістам, які прагнуть розпочати розслідування 
або мають труднощі з їх проведенням. 

Сума: $ 24000

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Агенція журналістських розслідувань” (79071, м. Львів, 
вул. Щирецька, 36, тел. (032) 295-90-01 (02))

Керівник проекту: Добродомов Дмитро Євгенович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу засобів масо-

вої інформації щодо наявності та якості матеріалів 
журналістських розслідувань. Створення асоціації 
журналістів-розслідувальників. Розробка програми 
та проведення курсів для журналістів, які працю-
ють (або мають намір працювати) у сфері журналіст-
ських розслідувань. 

Сума: $ 9436

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (01601, м. Київ, Печерський 
узвіз, 3, к. 404, 01601, тел. 8(044) 289-07-25)

Керівник проекту: Лаба Катерина Геннадіївна 
Зміст проекту: Проведення моніторингу журналістських 

розслідувань, збір наявної інформації про реакцію 
влади на розслідування, розповсюдження серед 
ЗМІ та журналістів інформації про можливість 
отримання правової допомоги у складанні звернень 
до органів влади. Складання інформаційних запитів 
до органів влади щодо реагування на публікації 
журналістських розслідувань. Надання правової 
допомоги журналістам-розслідувачам та/або їхнім 
редакціям у поданні відповідних звернень до органів 
влади (інформаційні запити тощо). Інформування 
громадськості про результати реагування на 
розслідування. Вироблення порад щодо типової 
тактики поведінки розслідувачів задля забезпечення 
успішного результату. 

Сума: $ 9940

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел. (044) 458-44-40)

Керівник проекту: Кулаков Андрій Вячеславович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу друкованих ЗМІ 

міста Черкаси та Черкаської області з метою вияв-
лення та їхніх шпальтах матеріалів журналістських 
розслідувань. Проведення юридичного аналізу най-
кращих відібраних матеріалів у жанрі журналістського 
розслідування. Підготовка офіційних запитів у відпо-
відні органи влади. Проведення експертного опиту-
вання з метою визначення ефективності реагування 
органів державної влади на журналістські розсліду-
вання і ініціювання розслідування фактів, наведених 
у журналістських матеріалах. Підготовка та оприлюд-
нення аналітичного звіту за результатами опитування. 

Сума: $ 8822

Організація: Рівненська обласна правозахисна 
громадська організація “Агентство журналістських 
розслідувань” (33010, м. Рівне, вул. Дубенська, 46, 
к. 75, тел. (066) 257-13-31)

Керівник проекту: Торбіч Антоніна Олександрівна 
Зміст проекту: Проведення моніторингу журналістських 

розслідувань у п’яти областях Західної України. 
Надсилання інформаційних запитів та звернень до 
органів влади цих областей, проведення щомісячної 
розсилки інформації по ЗМІ п’яти областей; 
проведення прес-конференції в м.Рівному. 

Сума: $ 8518

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

Керівник проекту: Щербаченко Володимир 
Валерійович 

Зміст проекту: Проведення моніторингу результатив-
ності журналістських розслідувань в Луганській 
області. Проведення кампанії оприлюднення та гро-
мадського обговорення результатів моніторингу. 
Проведення експертного опитування журналістів, які 
проводять розслідування. Проведення тренінгу для 
журналістів “Як підготувати та провести ефективне 
журналістське розслідування”. Надання юридич-
них консультацій журналістам, які виявили готовність 
оскаржити факти бездіяльності правоохоронних 
органів та органів державної влади за результатами 
їх публікацій. Проведення презентації для студентів-
журналістів “Журналістське розслідування на Луган-
щині: сьогодення та перспективи жанру”. 

Сума: $ 7500
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Організація: Старобільська районна громадська 
правозахисна жіноча організація “Вікторія” 
(92700, Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Пролетарська, 1, а, тел. (06461) 3-22-67)

Керівник проекту: Флят Віра Андріївна 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

реагування компетентних органів влади у 
Старобільському, Сватівському, Новопсковському 
районах на журналістські розслідування. 
Оприлюднення та проведення широкого 
громадського обговорення результатів моніторингу 
реагування органів прокуратури, на результати 
журналістських розслідувань у трьох районах. 
Підготовка та публікація моніторингового звіту. 
Проведення інформаційно-просвітницької кампанії 
з поширення досвіду співпраці НУО та журналістів 
місцевих ЗМІ. Проведення семінару з поширення 
досвіду співпраці НУО “Вікторія” та журналістів 
місцевих ЗМІ в проведенні журналістських 
розслідувань у Старобільську. 

Сума: $ 7860

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Телерадіокомпанія “ОНТ” (65012, м. Одеса, 
вул. Рішельєвська, 68 г, тел. (0482) 300-852)

Керівник проекту: Чиндацька Вікторія Валентинівна 
Зміст проекту: Створення Бюро журналістських 

розслідувань “Народний контроль”. Проведення 
журналістських розслідувань з актуальних проблем 
міста Одеси. Створення та трансляція на телеканалі 
“ОНТ” 9-ти програм “Народний контроль” за 
зверненнями одеситів. Проведення одноденних 
семінарів для журналістів. 

Сума: $ 5000

Організація: Міська громадська організація 
“Рівненський прес-клуб” (33010, м. Рівне, 
вул. Дубенська, 113 в, тел. (0362) 43-82-03)

Керівник проекту: Іванова Катерина Богданівна 
Зміст проекту: Створення 10 мультимедійних 

журналістських розслідувань. Випуск в ефір 
приватного місцевого телеканалу “Рівне-1” серії 
щомісячних програм журналістських розслідувань 
(10 програм). Публікація журналістських 
розслідувань у “Рівненській газеті” та на 
інформаційних інтернет-сайтах: www.ogo.ua, 
www.gazeta.rv.ua, www.4vlada.com, www.rivne1.tv. 

Сума: $ 13810
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Моніторинг дотримання та сприяння розвитку 
системи законодавства у сфері ЗМІ

Кількість проектів: 4
Кількість організацій: 4
Сума: $ 37265
Частка у загальній сумі проектів: 0.62%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 20000
Київська обл. 1 $ 9970
Черкаська обл. 1 $ 7295

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація “Інститут масової 
інформації” (01133, м. Київ, вул. Крупської, 8, 
тел. (044) 461-90-23)

Керівник проекту: Сюмар Вікторія Петрівна 
Зміст проекту: Проведення щоденного моніторингу 

порушень прав журналістів в усіх регіонах України. 
Надання консультацій в рамках “гарячої лінії” для 
журналістів з питань захисту їх прав. Видання 
звіту “Барометр свободи слова”. Оприлюднення 
результатів моніторингу. Видання публікації про 
типові порушення прав журналістів та ЗМІ в Україні. 

Сума: $ 10000

Організація: Черкаська обласна молодіжна громадська 
організація “Асоціація молодих правників” 
(18000, м. Черкаси, спуск Островського 32/1, кв. 1, 
тел. (0472) 38-48-17, 56-12-28, 38-48-17)

Керівник проекту: Кушнір Олег Анатолійович 
Зміст проекту: Продовження роботи Обласного 

юридично-аналітичного центру “МЕДІА-ПРАВО”. 
Проведення трьох одноденних юридичних семінарів 
“Взаємовідносини редакцій комунальних ЗМІ із 
засновниками” та тематичного тренінгу “Дотримання 
професійних стандартів журналістики під час 
виборів Президента України” для редакторів і 

журналістів друкованих та електронних комунальних 
ЗМІ. Надання юридичних консультацій комунальним 
ЗМІ та журналістам. Видання спеціалізованого 
бюлетеню “Медіа-адвокат”. Проведення експертизи 
журналістських матеріалів до їх друку чи виходу в 
ефір для запобігання судовим ризикам. Проведення 
юридичної експертизи правовстановлюючих 
документів комунальних ЗМІ та їх колективних 
договорів на предмет відповідності чинному 
законодавству України. Випуск посібника 
“Професійна журналістика чи виживання 
комунальних ЗМІ?”. Випуск порадника “Комунальні 
ЗМІ. Вибори Президента України”. Здійснення 
моніторингу дотримання законодавства у сфері 
комунальних ЗМІ та етичних стандартів журналістики 
в Черкаській області. Здійснення моніторингу обсягів 
фінансування комунальних ЗМІ їх засновниками, 
фінансування комунальних ЗМІ під час проведення 
виборів Президента України із визначенням 
рейтингів фінансування; проведення круглого столу 
за темою “Засновники та трудовий колектив редакції 
комунальних ЗМІ: протистояння чи співпраця?”. 
Проведення 2 прес-конференцій з оприлюдненням 
узагальненої інформаційної картини щодо стану 
свободи слова на Черкащині. 

Сума: $ 7295

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Організація: Громадська організація “Студія медіа-
проектів “Вартові демократії” (02156, м. Київ, 
вул. Шолом-Алейхема, 22, к. 215, 
тел. (044) 513-28-42)

Керівник проекту: Чайка Ігор Владиславович 
Зміст проекту: Організація роботи мобільної знімальної 

групи з метою моніторингу дотримання прав 
журналістів органами влади, працедавцями тощо. 
Проведення моніторингу діяльності самих ЗМІ на 
предмет дотримання ними стандартів професії 
з оприлюдненням результатів моніторингу. 
Формування та демонстрація в рамках Мандрівного 
фестивалю VI Міжнародного фестивалю “Дні 
документального кіно про права людини” 
Docydays.ua спеціальної тематичної програми 
документальних фільмів з питань свободи слова, 
журналістської етики, корпоративної солідарності, 
незаангажованості, моральності та протидії 
поширенню корупції в українських ЗМІ і права 
суспільства на об‘єктивну інформацію. Організація 
в рамках Мандрівного фестивалю VI Міжнародного 
фестивалю “Дні документального кіно про права 
людини” Docydays публічних дебатів, присвячених 
проблемам порушення прав журналістів, ЗМІ, 
свободи слова та свободи висловлень громадян 
в умовах глобальної економічної кризи та 
напередодні президентських виборів в різних 

регіонах України за участі відомих журналістів, 
медіа-експертів, медіа-юристів, правозахисників, 
представників громадськості та місцевої влади. 
Створення та супроводження інтерактивної сторінки 
на сайті “Вартові Демократії” (www.guard.in.ua) 
для можливості подання скарг щодо порушення 
прав журналістів, ЗМІ, свободи слова та свободи 
висловлень громадян і оприлюднення інформації 
щодо порушень свободи слова. 

Сума: $ 9970

Організація: Громадська організація “Асоціація медіа-
юристів” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а, 
тел. (044) 235-33-31)

Керівник проекту: Котюжинська Тетяна Григорівна 
Зміст проекту: Надання фахової юридичної підтримки 

журналістам і ЗМІ у разі пред’явлення до них позову 
посадовими, службовими особами органів влади або 
через інформацію про діяльність органів влади. Удо-
сконалення судової практики щодо розгляду інфор-
маційних спорів відповідно до стандартів Європей-
ського Суду з прав людини. Аналіз та узагальнення 
судової практики з метою підготовки пропозицій для 
коригування Постанови Пленуму Верховного Суду 
України по розгляду інформаційних спорів. 

Сума: $ 10000



МФВ • Річний звіт 2009 • Програма “Засоби масової інформації” 128

P
34

9,
 

Позаконкурсні та іноваційні проекти

Кількість проектів: 3 
Кількість організацій: 2
Сума: $ 32049
Частка у загальній сумі проектів: 0.53%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 28709
Операційні проекти 1 $ 3340

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Синьоокий Олександр Вікторович 
Зміст проекту: Підтримка функціонування та 

наповнення віртуальної медіа бібліотеки, яка 
акумулює результати дослідницької діяльності у 
медіа сфері, новини про основні тенденції розвитку 
медіа ринку в Україні та за кордоном, нормативно-
правові документи. 

Сума: $ 10080

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01133, м. Київ, вул. Вавілових, 
16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу провідних 

українських каналів та визначення рівня 
об’єктивності/заангажованості, використовуючи 
метод контент-аналізу телепрограм. Оприлюднення 
та розповсюдження результатів моніторингу новин. 

Сума: $ 18629

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

Керівник проекту: Баран Лілія Петрівна 
Зміст проекту: Участь представників з України у 

Форумі громадських організацій з медіа та новітніх 
коммунікацій, 4-6 травня 2009 р., Париж (Франція) 

Сума: $ 3340

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Відкрите суспільство - відкритий діалог

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА    
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
Кількість проектів:  27 
Кількість організацій:  16
Сума:  $ 581776
Частка у загальній сумі проектів: 9.64%

Мета програми у 2009 році – сприяти системним змінам в освітній галузі України, спрямованим на її 
наближення до кращих європейських практик, піднесення якості освіти, перетворення її на засіб 
формування громадянського суспільства.

Пріоритети  програми у 2009 році:

• Правове забезпечення освітньої діяльності, впровадження влади закону в освітній сфері;
• Зміни в системі управління, менеджменту і фінансування освіти (децентралізація системи і 

інституційна автономія суб’єктів освітньої діяльності);
• Розвиток системи моніторингу якості освіти, забезпечення впливу споживачів освітніх 

послуг на якість освіти, забезпечення впливу громадськості та експертного середовища 
на розвиток системи контролю якості освіти;

• Сприяння розвиткові різних форм інклюзивної освіти; 
• Якісні зміни у змісті гуманітарної освіти.

Конкурси 2009 року: 

• Конкурс “Імплементація принципів “верховенства закону” в системі освіти України”, 
був спрямований на підтримку ініціатив з  розробки та обговорення пропозицій щодо змін 
у законодавстві про освіту та його гармонізації з законодавством у дотичних сферах, а 
також розробку навчальних курсів з освітнього права та освітнього законодавства для 
їх подальшої апробації у вищих навчальних закладах. Конкурс оголошувався 2009 р., 
загальна кількість заявок, що надійшли - 23 , із них підтримано 8.

 У 2009 році було підтримано 11 позаконкурсних проектів з 19 проектів, що надійшли на 
розгляд програми.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року:

• “Громадські платформи освітньої реформи в Україні” – українсько-голландський проект, 
розпочатий МФВ спільно з Міжнародний центром розвитку шкільництва – APS (Голландія) в кінці 
2006 року. Мета проекту -  започаткування в Україні відкритого демократичного обговорення 
освітянських проблем усіма зацікавленими сторонами (місцеві органи управління у сфері освіти, 
вчителі, директори шкіл, батьки). 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.

 Впродовж 2009 р. учасники проекту працювали над проблемою “Децентралізація в управлінні та 
організація роботи шкіл” задля налагодження ефективного діалогу та публічної дискусії з питань 
стратегічного планування розвитку школи за участі як шкільного колективу, так і представників 
місцевої влади і громади. Для цього у Полтаві, Одесі та Києві було проведено серію заходів, 
присвячених темі планування розвитку сучасної школи. 

 В останній рік реалізації проекту з його результатами вдалося ознайомити освітян з восьми 
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регіонів України (Сумської, Луганської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Харківської, 
Дніпропетровської та Черкаської областей) та залучити їх до активного діалогу задля оптимізації 
роботи шкіл.  

 У травні 2009 р. найбільш активні учасники проекту взяли участь у навчальній поїздці до Нідерландів, 
під час якої ознайомилися з системою шкільної освіти Королівства Нідерланди, інноваційними 
підходами Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів до організації навчального процесу 
та роботи з навчальними закладами. 

 За результатами діяльності проекту у 2009 р. опубліковано інформаційні бюлетені: “10 днів у 
Нідерландах”, “Громадські платформи освітньої реформи в Україні: нові горизонти співпраці”, 
брошура: “Національна конференція: “Планування розвитку школи”. Усі матеріали, а також 
публікації за 2007-2008 рр. доступні на веб-сторінці проектку: www.upperupper.orgorg.ua). 

• Право і освіта. Ініціативу започатковано наприкінці 2008 р. з метою сприяння створенню правових 
та організаційних умов для утвердження верховенства закону у системі освіти України. На 
початку 2009 р. задля залучення професійної освітянської спільноти, громадськості та експертів 
до реформування освітнього законодавства було проведено конкурс “Імплементація принципів 
“верховенства закону” в системі освіти України”, тематичним пріоритетом якого визначено 
розробку та обговорення пропозицій щодо змін у законодавстві про освіту та його гармонізації з 
законодавством у дотичних сферах. За підсумком конкурсу були підтримані ініціативи,  спрямовані 
на проведення системного аналізу чинного законодавства. Мета такого аналізу -  виявити основні 
проблеми освітнього законодавства, що потребують нагального вирішення для підготовки та 
опрацювання законодавчих пропозицій до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню 
освіту”, “Про вищу освіту” й законодавчих актів у суміжних сферах (Земельного, Бюджетного, 
Фінансового кодексів, Кодексів законів про працю України), розробки методології кодифікації 
законодавства про освіту та концепції кодексу законів про освіту.  Крім того, за результатом 
конкурсу було підтримано ініціативи, спрямовані на  розробку навчальних курсів з освітнього 
законодавства та освітнього права з перспективою їх подальшої апробації у вищих навчальних 
закладах. 

 В результаті діяльності підтриманих організацій у 2009 році (закінчення реалізації ініціатив 
відбудеться у травні-червні 2010 р.) було розроблено проекти законодавчих актів та організовано 
широку суспільну дискусію для їх обговорення у Донецьку, Києві, Львові, Одесі, Харкові та 
Чернівцях. Також було організовано обговорення проектів змін до законодавства про освіту щодо 
регулювання статусу приватної школи та зареєстровано відповідні законопроекти у Верховній 
Раді. Підготовлено публікації: “Освітнє законодавство України та Автономної Республіки Крим: 
документи та коментарі”, “Проблеми систематизації та кодифікації законодавства про освіту 
України”, “Цивільно-правові договори у сфері освіти”, “Основи трудового права для керівника 
навчального закладу”; започатковано інформаційний ресурс з тематики освітнього права та 
освітнього законодавства (www.edu-law.org.uawww.edu-law.org.ua).  

• Впровадження інклюзивної освіти в Україні в 2009 році була логічним продовженням попередніх 
проектів, що впроваджувалися та підтримувалися програмами МФВ у 2005-2008 роках: проект 
“Права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти”, “Створення 
сприятливого законодавчого поля для подальшого розвитку інклюзивної моделі освіти в Україні”
(Освітня програма) та проект “Освітня політика щодо інклюзивної освіти:  міжнародний досвід та 
українські реалії” (програма МФВ “Схід-Схід: партнерство без кордонів”). 

 В рамках діяльності за цим напрямом 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 втілення інклюзивних 
практик в роботу загальноосвітніх навчальних закладів. 

 У 2009 р. при Міністерстві освіти та науки України було створено робочу групу з розробки 
Базової концепції розвитку інклюзивної освіти в Україні та плану дій щодо впровадження інклюзії 
(детальніше: сайт ВФ “Крок за кроком”: httphttp://://www://www:// .ussf.kiev.ua та у матеріалі газети “Громадянин 



МФВ • Річний звіт 2009 • Освітня програма 132

P
34

9,
 

України”, httphttp://://gukrgukr://gukr://://gukr:// .com//com/com article/article/ 2371.html). За результатами роботи групи розроблено проект базової 
концепції інклюзивної освіти (документ розміщено на сайті МОН для громадського обговорення: 
httphttp://://www://www:// .mon.govgov.ua//ua/ua main/main/ .phpphp?gueryguery?guery? =grgr) та видано наказ МОН “Про затвердження плану дій 
щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-
2012 роки”. 
Учасники проекту долучилась також до підготовки ряду розпоряджень Кабінету Міністрів України, 
зокрема, “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 р.” (Від 3.12.2009 
№1482-р),  Постанова КМУ № 784 від 29.07.2009 “Про затвердження плану заходів щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та 
інших мало мобільних груп населення на 2009-2015 роки”. Діяльність за проектом буде продовжено 
в 2010 р.
Університетська автономія – складова громадянського суспільства. 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. Проект реалізується Консорціумом восьми університетів у 
складі 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 2009 р. зусилля учасників проекту було спрямовано на розробку моделі і системи індикаторів 
оцінювання якості університетської освіти: внутрішніх (самооцінка), зовнішніх – експертна і 
громадська оцінка з використанням моделей і принципів ENQA (European Network of Quality 
Assurance)  та EUA (European Universities Association). 
В рамках проекту також було завершено соціологічне дослідження, що здійснювалось три 
роки поспіль і стосувалось динаміки змін ставлення академічної спільноти до університетської 
автономії та порядку її впровадження. Результати  засвідчили позитивні зміни у розумінні поняття 
”університетська автономія”. Результати цього дослідження, а також досвід та перспективи 
діяльності університетів у напрямку впровадження університетської автономії у вищу освіту України 
було представлено на круглому столі 22 грудня 2009 р. за участі представників консорціуму, 
Міністра освіти та науки України І. Вакарчука, заступника Міністра Т. Фінікова, представників 
вузів та журналістів. (Детальніше: на сайті “Наукова освіта Національного університету “Києво-
Могилянська Академія”: httphttp://://gradschoolgradschool://gradschool://://gradschool:// .ukma.kiev.ua).
Управління і фінансування в освіті: можливості змін. У 2009 р. в рамках проекту було видано 
практико-орієнтований посібник для директорів шкіл “Шкільний бюджет в сучасних умовах”. 
Посібник став надзвичайно популярним після того, як почалось обговорення проекту постанови 
уряду “Про першочергові заходи щодо посилення фінансової автономії загальноосвітніх 
навчальних закладів”, яка передбачає поетапний перехід до фінансової автономії через відкриття 
розрахункового рахунку та запровадження бухгалтерії у навчальних закладах. Однак  більшість 
загальноосвітніх навчальних закладів ще не готова до управління своїм бюджетом, а керівники 
шкіл потребують підготовки з питань фінансового менеджменту. Тому для директорів шкіл м. 
Києва грудні 2009 р. проведено серію практичних семінарів з управління шкільним бюджетом.  У 
2010 році планується продовжити  тренінги по областях України, а також продовжити дослідження 
системи фінансування загальноосвітніх навчальних закладів з метою вироблення експертних 
рекомендації щодо необхідних змін. 
Школа толерантності: історія та громадянське виховання. Розпочатий у 2009 році проект 
спрямований на підтримку якісних змін у змісті гуманітарної освіти, подолання етнічної і культурної 
ексклюзивності, ксенофобії, нетерпимості до Іншого та на впровадження понять багатокультурності, 
етнічної і культурної толерантності, що є надзвичайно актуально для посткомуністичної України. 
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У березні 2009 р. при МФВ створено експертну групу з представників шкіл, МОН, громадських 
організацій (Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін), яка розпочала попередній 
аналіз змісту підручників з історії України, рекомендованих МОН для середніх загальноосвітніх 
шкіл. Впродовж травня-грудня 2009 р. проведено серію робочих семінарів експертної групи, за 
результатами роботи яких розпочато підготовку експертної доповіді “Історична освіта в Україні: 
шляхи до школи толерантності” та розробку рекомендацій для уряду щодо змін у змісті підручників 
та програм з історії. Діяльність проекту буде продовжено у 2010 р.

Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти. З 2002 року Міжнародний Фонд 
“Відродження” є ініціатором підтримки впровадження зовнішнього оцінювання в Україні. В 
рамках проекту “Центр тестових технологій” було розроблено та апробовано технологічний 
цикл тестування, який покладено в основу зовнішнього незалежного оцінювання, що з 2007 року 
проводиться на загальнодержавному рівні.  
Впродовж 2009 р. діяльність Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти була спрямована 
на розбудову інституту громадського моніторингу державної системи зовнішнього оцінювання. Так, 
у складі коаліції громадських організацій Центр брав участь у кампанії громадського спостереження 
за перебігом зовнішнього оцінювання у 16 областях України. Результати громадського моніторингу 
засвідчили найбільше порушень організаційного характеру під час складання першого предмету 
тестування – історії України – та дали можливість виробити рекомендації Українському Центру 
оцінювання якості освіти та Міністерству освіти та науки України, які стосуються  покращення 
умов складання ЗНО особами з особливими потребами, введення нагляду за абітурієнтами в 
рекреаційних зонах задля запобігання випадків списування та консультування (з результати 
моніторингу на сайті Центру тестових технологій та моніторингу якості освіти: www.ukr-test.orgwww.ukr-test.org).
Значна увага у 2009 р. приділялася інформаційній підтримці системи зовнішнього незалежного 
оцінювання. В рамках діяльності Центру було підтримано ініціативу створення самодостатньої 
системи підтримки ЗНО за рахунок розширення кола речників: від представників Міністерства 
освіти та науки України та Українського центру оцінювання якості освіти до  залучення працедавців, 
абітурієнтів, студентів та їхніх батьків. В межах інформаційної підтримки системи зовнішнього 
незалежного оцінювання Центр тестових технологій провів моніторинг преси та виявив збільшення 
позитивних відгуків про досвід складання ЗНО у медіа самими абітурієнтами, вражень їх батьків, 
думки студентів, які пройшли ЗНО у 2008 р. і, завдяки результатам, змогли вступили до вузів, про 
які мріяли. 
Важливим аспектом запровадження ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів на основі його 
результатів є проведення моніторингу якості відбору абітурієнтів на основі результатів ЗНО. Тому 
Центром тестових технологій розпочато дослідження прогностичної валідності критеріїв відбору 
абітурієнтів та розробку автоматизованої інформаційної системи моніторингу “Якість системи 
вступу до ВНЗ”, проведення соціологічного дослідження відповідності діючої системи вступу до 
ВНЗ очікуванням різних категорій суспільства, а саме: випускники шкіл, вчителі, викладачі ВНЗ 
та студентів 2-го курсу ВНЗ (проект було презентовано під час виставки “Інноватика в освіті” 
3 грудня 2009 р.).
Незважаючи на успішне запровадження ЗНО та окремих механізмів громадського моніторингу, 
ситуація з якістю тестів, оскарженням результатів тестування та політична кон’юнктура  свідчать 
про гостру необхідність удосконалення змістовного компоненту незалежного оцінювання, 
розробки та впровадження нормативно-правової бази проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання . 

Труднощі, з якими зіткнулася програма у 2009 році:

Попри очевидні здобутки у впровадженні відкритості, прозорості та збільшенні впливу громадськості 
в освітній системі України, очевидними є загострення старих і поява нових проблем.

• Освіта залишається ієрархічною централізованою системою, де панує бюрократія, a вплив 
споживачів освітніх послуг на якість цих послуг, на механізми прийняття рішень є украй 
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обмеженим. Система управління і фінансування освіти залишаються украй застарілими і 
неефективними. Освітня бюрократія, вступаючи в діалог з громадськістю, дедалі частіше 
вдається до імітації реформаторських дій, переймає мову реформ, але досить часто 
або спотворює їх реальний зміст, або перетворює на суто відомчі заходи, або ж взагалі 
саботує їх;

• Громадськість (освітянська і ширша) й надалі має дуже обмежений вплив на дії інститутів 
виконавчої та законодавчої влади. Рівень консолідації громадських активістів в освіті є 
невисоким, їм бракує організаційних навичок і правових знань; 

• Освіта дедалі частіше стає сферою політичних маніпуляцій. В політичних дискусіях освіта 
використовується як предмет популістських соціальних риторик, а її гуманітарна складова 
перетворюється на об’єкт ідеологічних спекуляцій, які стають перешкодою для громадянської 
консолідації і породжують цілу низку проблем — від етичних до загальнополітичних;

• Освіта, попри її високий соціальний статус у населення, залишається маргінальною 
сферою для влади і політиків, вони звертаються до її проблем майже винятково з метою 
самореклами та пі-ар акцій своїх політичних сил; 

• Законодавча база, на основі якої має здійснюватися нормативно-правове регулювання 
освітньої діяльності, є суперечливою, не відповідає суспільним потребам і викликам. Правова 
обізнаність і правова культура усіх учасників освітнього процесу є вкрай низькою. 

Партнерство та співпраця:

Освітня програма МФВ співпрацює як з державними, так і недержавними, як українськими, так 
і закордонними організаціями. Партнерами освітніх програм в частині експертного залучення 
працівників та експертів  Фонду є Міністерство освіти і науки, комітет Верховної Ради з науки 
та освіти, профільні міністерства та відомства, міські й обласні управління освіти та інститути 
післядипломної педагогічної освіти. МФВ є учасником консорціуму з впровадження університетської 
автономії, до якого входить вісім найвідоміших університетів з головних регіонів країни. Серед 
неурядових партнерів освітніх програм МФВ — Асоціація керівників шкіл України (філії в усіх 
областях України), благодійний фонд “Перше вересня” (22 філії в областях України), Міжнародний 
фонд дослідження освітньої політики, фонд “Крок за кроком” , Всеукраїнська спілка викладачів 
суспільних дисциплін” тощо — загалом майже півтора десятка неурядових організацій.
Освітні програми МФВ мають досвід співпраці з British Council, Goete Institute, Alliance Francaise, 
USAID, UNDP,  з відділами культури і освіти посольств Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії, 
США .    

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 7170
м. Київ 17 $ 364949
Харківська обл. 1 $ 8400
Операційні проекти 8 $ 201257
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Університетська автономія – складова 
громадянського суспільства

Кількість проектів:  5 
Сума:  $ 47432
Частка у загальній сумі проектів:  0.79%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 18000
Харківська обл. 1 $ 8400
Операційні проекти 3 $ 21032

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень” 
(61077, м. Харків, пл. Свободи, 6, кім. 335-336, 
тел. (057) 714-14-08, (057) 714-21-34)

Керівник проекту: Бакіров Віль Савбанович 
Зміст проекту: Проведення круглого столу з метою 

вирішення проблеми подолання недовіри громад-
ськості до соціології та соціологічних досліджень, під-
вищення професійної етики соціологів, посилення 
відповідальності за якість досліджень, підвищення 
соціологічної культури мас-медіа. 

Сума: $ 8400

Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”   
(04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 24-б, офіс 1, 
тел. (044) 455-69 81)

Керівник проекту: Шаров Олег Ігорович 
Зміст проекту: Розробка комплексу пропозицій з 

вдосконалення системи державної акредитації 
у сфері вищої освіти, у тому числі, документів 
та проектів нормативних актів з акредитації та 
ліцензування, рекомендацій щодо їх впровадження 
та застосування, програми професійної підготовки 
експертів з проведення акредитації. 

Сума: $ 18000

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

Керівник проекту: Заплотинська Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Розробка моделі і системи індикаторів 

оцінювання якості університетської освіти; 
проведення соціологічного вимірювання ставлення 
академічної спільноти до університетської 
автономії та порядку її впровадження на практиці; 
проведення публічних заходів (семінари, круглі 
столи) з проблематики вищої освіти; запровадження 
базових елементів університетської автономії в 
університетах-членах консорціуму.  

Сума: $ 9400

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

Керівник проекту: Заплотинська Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Участь українських експертів (С. Квіта та 

А. Кашина) у міжнародній конференції університетів 
світового класу у Шанхаї з метою налагодження 
робочих зв’язків та обміну думками з провідними 
світовими експертами у сфері університетських 
рейтингів. 

Сума: $ 5300

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

Керівник проекту: Луцишина Олена Іванівна 
Зміст проекту: Залучення американських експертів 

для розробки рекомендацій щодо інституційного 
втілення моделі керівництва дослідницькими 
проектами в межах структурованих докторських 
(PhD) програм 

Сума: $ 6332

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Громадські платформи освітньої 
реформи в Україні

Кількість проектів: 2
Сума:  $ 128665
Частка у загальній сумі проектів: 2.13%

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Заплотинська Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Організація діалогу на місцевому рівні 

між освітянською громадськістю та місцевими 
органами влади; організація публічної дискусії з 
актуальних питань освіти; розповсюдження та 
впровадження ініціатив реформування шкільної 
освіти на місцевому рівні. 

Сума: $ 52060

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

Керівник проекту: Заплотинська Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Підготовка та публікація матеріалів за 

проектом “Громадські платформи освітньої реформи 
в Україні” (інформаційні бюлетені: “10 днів у Нідер-
ландах”, присвячений системі освіти Королів-
ства Нідерланди, та “Громадські платформи освіт-
ньої реформи в Україні: нові горизонти”, що містить 
репортажі із навчальних тренінгів з питань плану-
вання розвитку сучасної школи, організованих у 
Луганській, Волинській, Харківській, Івано-Франків-
ській, Дніпропетровській, Черкаській областях, а 
також  брошура –  “Національна конференція: пла-
нування розвитку школи”, яка знайомить читачів з 
досягненнями проекту 
у 2009 р. ).

Сума: $ 76605

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Право та освіта

Кількість проектів: 8 
Кількість організацій: 8
Сума:  $ 126865
Частка у загальній сумі проектів: 2.10%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 7170
м. Київ 7 $ 119695

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Інститут 
лідерства, інновацій та розвитку” 
(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, пов. 8, 
тел. (044) 286-66-68)

Керівник проекту: Калашнікова Світлана Андріївна 
Зміст проекту: Розробка комплексу навчально-

методичних матеріалів для дисципліни “Правові 
аспекти управління навчальним закладом”, 
змістовного блоку “Освітнє законодавство”; 
підготовка тренерів для читання даних навчальних 
курсів.

Сума: $ 10000

Організація: Асоціація “Українська Асоціація з розвитку 
менеджменту та бізнес освіти” 
(02002, м. Київ, вул. М.Раскової 11, офіс 605, 
тел. (044) 541-01-00)

Керівник проекту: Горохова Людмила Петрівна 
Зміст проекту: Розробка текстів законодавчих актів 

з проблем модернізації структури та статусу 
навчальних закладів, системи вищої освіти, 
ліцензування та акредитації, підвищення якості 
освіти, створення нових механізмів фінансування 
та управління ВНЗ, модернізації системи освітньо-
трудових відносин; організація громадської 
підтримки проекту та внесення розроблених 
законодавчих актів на розгляд до Верховної Ради 
України. 

Сума: $ 17585

Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Міжнародний фонд досліджень освітньої політики” 
(04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 24-б, офіс 1, 
тел. (044) 455-69-81)

Керівник проекту: Мережко Олександр Олександрович 
Зміст проекту: Розробка навчального курсу та 

навчально-методичного комплексу дисципліни з 
порівняльного освітнього права для магістерських 
курсів на юридичних факультетах. 

Сума: $ 12960

Організація: Громадська організація “Асоціація 
приватних закладів освіти м. Києва” 
(02121, м. Київ, вул. Вербицького, 24 б, 
тел. (044) 560-96-58)

Керівник проекту: Олексюк Світлана Валентинівна 
Зміст проекту: Проведення аналітичного дослідження 

щодо проблематики правового статусу приватної 
школи в Україні; розробка проектів внесення 
змін до освітнього законодавтсва щодо введення 
приватних навчальних закладів у правове поле 
української освіти; лобіювання прийняття таких змін 
парламентом. 

Сума: $ 4800

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Організація: Громадська організація “Інститут 
виборчого права” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, 
к. 324, 04070, тел. (044) 463-65-93)

Керівник проекту: Ковтунець Володимир Віталійович 
Зміст проекту: Здійснення системного аналізу чинного 

законодавства про освіту; розробка методології 
реформування законодавства про освіту та її 
апробація при розробці нової редакції ЗУ “Про вищу 
освіту”; розробка концепції кодексу законів про 
освіту та нової редакції ЗУ “Про освіту”. 

Сума: $ 39250

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

Керівник проекту: Леонов Едуард Володимирович 
Зміст проекту: Проведення аналітичного дослідження 

на предмет виявлення суперечностей між діючим 
в Україні освітнім законодавством у співставленні 
з нормативними актами, які діють на території АР 
Крим; організація обговорень та публічних дискусій 
з даної проблеми серед педагогів Криму; організація 
кампаній громадського тиску та лобіювання усунення 
невідповідності розпоряджень місцевих органів 
влади національному законодавству в освітній сфері. 

Сума: $ 7170

Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд 
“Перше вересня” (01014, м. Київ, 
вул. Тимірязєвська, 2, тел. (044) 286-45-94)

Керівник проекту: Даниленко Лідія Іванівна 
Зміст проекту: Інформаційний супровід роботи 

експертних груп з підготовки проектів змін 
законодавства України про освіту та суміжних сфер; 
публікація аналітичних звітів стосовно системи 
освіти та освітнього законодавства в Україні, 
організація публікацій у засобах масової інформації; 
підготовка брошур та інформаційний супровід 
кампаній громадського обговорення проектів змін до 
законодавства. 

Сума: $ 24800

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 Володимирович 
Зміст проекту: Аналіз законодавчої бази, якою 

регулюється управління та фінансування середніх 
загальноосвітніх закладів в Україні; проведення 
громадських акцій для визначення готовності шкіл 
та громади до автономії; підготовка законодавчих 
пропозицій щодо забезпечення школам автономного 
статусу. 

Сума: $ 10300
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Центр тестових технологій 
і моніторингу якості освіти

Кількість проектів: 4 
Сума: $ 81970
Частка у загальній сумі проектів: 1.36%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 61970
Операційні проекти 1 $ 20000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01133, м. Київ, вул. І. Кудрі, 32, к. 415, 
тел. (050) 385-84-46)

Керівник проекту: Копанська Оксана Іванівна 
Зміст проекту: Організація та проведення комплексу 

заходів, спрямованих на посилення суспільної 
підтримки зовнішнього незалежного оцінювання; 
проведення роботи з журналістами щодо написання 
матеріалів про ЗНО, підбір речників, створення 
інформаційних довідок про ЗНО, робота з прес-
службою МОН, впровадження системи швидкого 
реагування на запити журналістів щодо питань 
освітньої реформи. 

Сума: $ 16800

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація інвалідів з вадами зору “Генерація 
успішної дії” (01133, м. Київ, Печерський узвіз, 5, 
м. Київ 01133, тел. (044) 422-08-23)

Керівник проекту: Васін Сергій Анатолійович 
Зміст проекту: Розробка рекомендацій та методики 

адаптації матеріалів і процедур зовнішнього 
незалежного оцінювання до потреб людей з 
особливими потребами (з вадами зору); організація 
навчального візиту вітчизняних експертів до Росії та 
Польщі, де існує практика адаптації проходження 
тестових іспитів до потреб людей з порушеннями 
зору. 

Сума: $ 10000

Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01133, м. Київ, вул. І. Кудрі, 32, к. 415, 
тел. (050) 385-84-46)

Керівник проекту: Копанська Оксана Іванівна 
Зміст проекту: Розробка прототипу автоматизованої 

інформаційної системи моніторингу ефективності 
механізму формування набору студентів вузів 
на основі зовнішнього незалежного оцінювання; 
проведення статистично-соціологічних досліджень, 
спрямованих на виявлення суспільної думки щодо 
системи зовнішнього незалежного оцінювання. 

Сума: $ 35170

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

Керівник проекту: Заплотинська Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Аналітична робота з опрацювання 

статистики ЗНО 2008/2007 рр. з метою розробки 
тематичних векторних електронних карт, на 
яких відображається статистична інформація за 
результатами незалежного тестування.  

Сума: $ 20000

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Права дітей з особливими потребами 
на рівний доступ до якісної освіти

Кількість проектів: 2 
Сума:  $ 50000
Частка у загальній сумі проектів: 0.83%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 50000

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 Михайлівна 
Зміст проекту: Створення експертної групи проекту 

та чотирьох регіональних робочих груп у АР Крим, 
Львівський і Полтавській областях та м. Києві, задля 
аналізу міжнародних документів та вітчизняної 
практики впровадження інклюзивної освіти з метою 
розробки базової концепції інклюзивної освіти в 
Україні та механізмів її впровадження; розробка 
проектів змін до законодавства України про освіту 
та суміжних сфер щодо запровадження моделі 
інклюзивної освіти на загальнонаціональному рівні. 

Сума: $ 30000

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 Зіновіївна 
Зміст проекту: Підтримка діяльності Всеукраїнського 

фонду “Крок за кроком”: проведення та участь у 
регіональних та міжнародних заходах, щорічній 
конференції Міжнародної Асоціації “Крок за кроком”; 
проведення аудиторської перевірки діяльності 
організації. 

Сума: $ 20000

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Школа толерантності: історія 
та громадянське виховання

Кількість проектів: 2 
Сума:  $ 19560
Частка у загальній сумі проектів: 0.32%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 1 $ 3000
Операційні проекти 1 $ 16560

Проекти, підтримані за програмою:

Управління і фінансування 
в освіті: можливості змін

Кількість проектів: 1 
Сума:  $ 15000
Частка у загальній сумі проектів: 0.25%

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Ленчовська Ганна Романівна 
Зміст проекту: Видання методичного посібника, 

присвяченого культурі та звичаям національних 
меншин, що проживають в Україні для проведення 
виховної роботи з питань етнічної та культурної 
толерантності у школах і літніх дитячих табрах. 

Сума: $ 3000

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

Керівник проекту: Заплотинська Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Створення експертної групи для 

розробки аналітичної матриці аналізу підручників з 
історії України; експертиза підручників, навчальних 
посібників та програм з історії України на предмет 
етнічної нетолерантності. 

Сума: $ 16560

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

Керівник проекту: Заплотинська Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Організація та проведення тренінгів для 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Києва з питань управління шкільним бюджетом 
в сучасних умовах та бюджетного менеджменту в 
умовах часткової фінансової автономії шкіл. 

Сума: $ 15000

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА



МФВ • Річний звіт 2009 • Освітня програма 142

P
34

9,
 

Проекти, підтримані Правлінням МФВ  

Кількість проектів: 3 
Сума:  $ 112284
Частка у загальній сумі проектів: 1.86%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 112284

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Комітет виборців України” 
(04212, м. Київ, а/с 56, тел. (044) 419-00-61)
Керівник проекту: Линник Наталія Василівна 
Зміст проекту: Проведення кампанії громадського 

спостереження за об’єктивністю та неупередженістю 
процедур зовнішнього незалежного оцінювання 
2009 року (у Хмельницькій, Дніпропетровській, 
Харківській, Івано-Франківській, Волинській, 
Одеській, Донецькій, Чернівецькій, Запорізькій, 
Київській та частково Черкаській областях та 
м. Києві); здійснення моніторингу за процесом 
ЗНО для об’єктивного відстеження недоліків у 
процесі проходження тестування з метою внесення 
пропозицій щодо усунення недоліків та прийняття 
необхідних змін у процедурах; інформування 
громадськості про результати спостереження. 

Сума: $ 50000

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Громадянська мережа “ОПОРА” (01103, м. Київ, 
вул. Підвисоцького, 10/10, к. 3, тел. (044) 503-08-23)

Керівник проекту: Гевко Андрій Євгенович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу роботи 

Українського центру моніторингу якості освіти та 
його регіональних відділень у 16 регіонах України; 
моніторинг роботи приймальних комісій 26 вузів; 
проведення інформаційних заходів за результатами 
моніторингу. 

Сума: $ 48882

Організація: Громадська організація “Об’єднання 
нечуючих педагогів” (02173, м. Київ, 
вул. Березняківська, 16-А, к. 239, тел. (044) 287-21-80)

Керівник проекту: Каменська Наталія Миколаївна 
Зміст проекту: Проведення семінару та серії 

майстер-класів з педагогічної майстерності та 
інноваційних технологій у методиці викладання 
навчальних дисциплін для вчителів з вадами 
слуху; ознайомлення з авторськими методиками 
викладання у спеціальних школах для дітей з 
особливими потребами. 

Сума: $ 13402

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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АНТИКРИЗОВА 
ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА 
Кількість проектів: 40 
Кількість організацій: 33
Сума: $ 231946
Частка у загальній сумі проектів: 3.84%

Мета програми у 2009 році: зменшення наслідків глобальної фінансово-економічної кризи на 
Україну та підтримка інноваційних ідей громадських організацій, благодійних фондів, соціально 
орієнтованого бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування щодо способів 
подолання негативного впливу кризи на найбільш незахищені верстви населення та середній 
клас.

Пріоритети програми у 2009 році: 

• Підтримка соціальних антикризових ініціатив громадських організацій, що працюють 
з дітьми та молоддю, допомагають сиротам, дітям та родинам в потребі, самотніми 
малозабезпеченими пенсіонерами та особами з особливими потребами;

• Підтримка гуманітарних, культурницьких та просвітницьких програм неприбуткових 
організацій, що були негативно зачеплені економічною рецесією;

• Підтримка інших проектів громадських організацій та благодійних фондів, що покликані 
вирішити проблеми чітко визначених цільових аудиторій, що постраждали внаслідок 
фінансової кризи. 

Конкурси 2009 року: 

• Конкурс “Оздоровлення й відпочинок дітей пільгових категорій у наметових та 
пришкільних літніх таборах” був спрямований на зменшення рівня бездоглядності та 
безпритульності дітей, що виховуються у родинах негативно зачеплених фінансово-
економічною кризою. Конкурс оголошувався спільно з Міністерством освіти та науки 
України та Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту України. На конкурси надійшло 
143 проектні пропозиції, з яких було підтримано 40 проектів громадських організацій, 
благодійних фондів та загальноосвітніх шкіл, які зорганізували роботу наметових та 
пришкільних таборів для майже 2500 дітей середнього та старшого віку з малозабезпечених, 
неповних та проблемних родин.

• Конкурс “Видання збірки методичних матеріалів з організації та проведення літніх 
наметових і пришкільних таборів” був оголошений заради підтримки подальшого 
розвитку альтернативних форм дитячого оздоровлення та з метою поширення успішного 
досвіду дитячого таборування. На конкурс надійшло 18 проектних пропозицій, з яких було 
підтримано 1 проект. 

• Конкурс “Підтримка культурницьких, просвітницьких та мистецьким ініціатив” був 
оголошений у грудні 2009 року заради підтримки гуманітарних неурядових організацій 
та структур в час фінансово-економічної кризи. На конкурс надійшло 228 проектних 
пропозицій, з яких підтримано 25 пропозицій на загальну суму 769 743 грн. (детальніша 
інформація на сайті www.irf.ua, сторінка Антикризової гуманітарної програми). 
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• Конкурс “Надання соціальних послуг громадськими та благодійними організаціями”
заради підтримки проектів з покращення соціальних послуг, що надаються громадськими 
організаціями та благодійними фондами різним верствам населення, враженим фінансово-
економічною кризою. На конкурс надійшло 303 проектні пропозиції, з яких підтримано 
18 пропозицій на загальну суму 1 105 391 грн. (детальніша інформація на сайті www.irf.ua, 
сторінка Антикризової гуманітарної програми.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року: 

• Оздоровлення дітей пільгових категорій. За результатами конкурсу “Оздоровлення 
й відпочинок дітей пільгових категорій у наметових та пришкільних літніх таборах”, було 
підтримано проекти 40 громадських організацій та благодійних фондів, що зорганізували 
роботу наметових та пришкільних оздоровчих літніх таборів по всіх регіонах України 
для майже 2500 дітей середнього та старшого віку з малозабезпечених, неповних та 
проблемних родин. 

 Табори довели свою фінансову ефективність та продемонстрували високий рівень 
навчально-виховної роботи. Тому було вирішено сприяти поширенню успішного досвіду 
дитячого таборування шляхом публікації посібника – збірника методичних матеріалів 
з організації та проведення літніх наметових таборів. Матеріали посібника спільно 
готували три громадські організації із Сумської, Волинської та Черкаської областей, 
які запропонували найкращі статті з правового забезпечення організації таборів, цікаві 
програми навчально-виховної роботи (зі зразками ігор, пісень, конкурсів тощо), методики 
розвитку релігійної, етнічної та гендерної толерантності серед молоді, а також програми 
роботи з дітьми з особливими потребами та девіантною поведінкою. Посібник буде 
безкоштовно розповсюджено серед громадських організації України, що працюють з дітьми 
та молоддю.

• В грудні 2009 року Антикризовою гуманітарною програмою було оголошено два конкурси 
Антикризової гуманітарної програми – “Підтримка культурницьких, просвітницьких та 
мистецьких ініціатив” та “Надання соціальних послуг громадськими і благодійними 
організаціями”, результати яких опубліковані на сайті МФВ: www.irf.ua, “Антикризова 
гуманітарна програма”).

Партнерство та співпраця:

Антикризовий консорціум. Важливою складовою Антикризової гуманітарної програми 
є заохочення представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
неурядових організації, міжнародних донорських інституцій, бізнесу та благодійних 
фондів до об’єднання зусиль задля спільного подолання негативних наслідків кризи 
та формування “консорціумів благодійників,” як на загальнонаціональному, так і на 
регіональному рівнях. 

 Наприкінці 2009 року Міжнародним фондом “Відродження” було підписано перший 
Меморандум про створення такого консорціуму з керівниками Сумської обласної державної 
адміністрації та Сумської обласної ради. Меморандумом передбачається проведення 
спільного конкурсу проектів антикризової спрямованості серед громадських організацій 
Сумської області, які працюють з дітьми, молоддю та незахищеними верствами населення. 
Чільники Сумської області зобов’язалася передбачити в обласному бюджеті на 2010 рік 
кошти у сумі не менше 700 тис. грн. на дофінансування проектів від неурядових громадських 
організації Сумської області, які будуть підтримані Міжнародним фондом “Відродження” 
в рамках цього конкурсу. (Детальніше(Детальніше( : www.irf.ua, “Антикризова гуманітарна програма”, 
розділ “Новини”).
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Антикризова гуманітарна програма також активно співпрацює з іншими міжнародними донорами, 
бізнесом та благодійними фондами, постійно заохочуючи їх до об’єднання зусиль задля спільного 
подолання негативних наслідків кризи шляхом формування “консорціуму благодійників,” як на 
загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях. На сьогодні до “антикризового консорціуму” 
Міжнародного фонду “Відродження” долучилися Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000”, 
Карпатський фонд, Фундація імені князів-благодійників Острозьких та Всеукраїнський благодійний 
фонд “Крона.” 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми та нові перспективи: 

Фінансово-економічна криза, яка в Україні посилюється перманентною політичною кризою, 
зачепила майже всі прошарки населення нашої держави та завдала значного удару діяльності 
громадських організацій та благодійних фондів. За різними оцінками, фінансування проектів, 
які впроваджуються представниками третього сектору, скоротилося на 30-50 відсотків. Через 
дефіцит державного та місцевих бюджетів Уряд та регіональна влада були змушені призупинити 
фінансування багатьох соціальних та культурницьких програм, зменшити видатки на підтримку 
роботи дитячих клубів, гуртків, спортивних секцій тощо.
Зменшення фінансування соціальних програм з боку держави та міжнародних або національних 
благодійних фондів призвело до величезного попиту на фінансову підтримку від Антикризової 
гуманітарної програми з боку громадського сектору. Тому під час адміністрування та аналізу 
проектних пропозицій, що надійшли на конкурси, програма постійно мала долати так званий 
“виклик кількості,” адже всього за період з липня 2009 до січня 2010 року нами було одержано 
майже 700 проектних пропозицій від громадських організації та благодійних фондів. Однак, якість 
поданих проектних пропозицій не завжди була високого рівня, а зміст інколи не відповідав умовам 
або “технічному завданню” конкурсів.
Отже, можна зробити висновок, що фінансово-економічна криза призвела до збільшення 
попиту на благодійну допомогу з боку традиційно уразливих верств суспільства та громадських 
організацій, що надають їм соціальну допомогу, але також значно ослабила третій сектор. Через 
фінансові труднощі, з якими стикнулися неприбуткові громадські організації, значна кількість 
представників третього сектору були змушені полишити громадську діяльність та шукати 
можливостей реалізувати себе в інших професійних сферах. Це призвело до скорочення числа 
професіоналів серед керівництва неурядових громадських організацій, позначилося на кількості 
успішно працюючих НГО та, як наслідок, негативно вплинуло на якість впроваджених ними 
проектів.
Саме тому Антикризова гуманітарна програма у 2010 році планує зосередити свої зусилля 
на інституційній підтримці неурядових громадських організацій шляхом заохочення ініціатив 
соціального підприємництва, впровадження проекту інтернет благодійності та заохоченню 
пересічних громадян до фінансової допомоги неурядовим організаціям, які реалізують високоякісні 
соціальні та гуманітарні проекти, а також реалізації цілої низки проектів спільно з місцевими 
громадами та владою.
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 5261
Вінницька обл. 2 $ 15573
Волинська обл. 4 $ 30854
Дніпропетровська обл. 1 $ 3818
Донецька обл. 2 $ 13911
Житомирська обл. 1 $ 4647
Запорізька обл. 4 $ 12422
м. Київ 4 $ 21993
Кіровоградська обл. 1 $ 1820
Луганська обл. 2 $ 9246
Львівська обл. 3 $ 11536
Миколаївська обл. 1 $ 6371
Одеська обл. 1 $ 5972
Полтавська обл. 1 $ 2009
Рівненська обл. 4 $ 26425
м. Севастополь 1 $ 13250
Сумська обл. 4 $ 29162
Тернопільська обл. 1 $ 5874
Черкаська обл. 2 $ 11801
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Організація оздоровлення та відпочинку 
дітей в пришкільних наметових літніх таборах

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація “Агенція розвитку 
Радехівщини” (80200, Львівська обл., м. Радехів, 
пр-т Відродження, 3, м. Радехів, Львівська обл.
80200, тел. (03255) 2-27-09)

Керівник проекту: Залужний Павло Іванович 
Зміст проекту: Організація літнього відпочинку на 

базі Нивицької ЗОШ І-ІІ ступенів для дітей із сіл 
Радехівського району (Львівська область). 

Сума: $ 4837

Організація: Громадське об’єднання “Волинські 
перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

Керівник проекту: Пахом’юк Ніна Володимирівна 
Зміст проекту: Оздоровлення дітей із 

малозабезпечених родин Любешівського і Камінь-
Каширського районів у наметовому таборі 
“Ровесник” на березі озера Любязь (Волинська 
область). 

Сума: $ 9399

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м. Київ, 
вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир 
Чеславович 

Зміст проекту: Відпочинок і оздоровлення дітей із сіл 
Мельники та Медведівка в літньому наметовому 
містечку на базі Мельничанської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(Черкаська область). 

Сума: $ 6122

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд 
“Центр соціальних програм” (54052, м. Миколаїв, 
пр. Жовтневий, 325/1, тел. 8 (0512) 63-66-96)

Керівник проекту: Мурашко Дмитро Михайлович 
Зміст проекту: Організація відпочинку і дозвілля 

дітей пільгових категорій на базі Радсадівського 
пришкільного інтернату (Миколаївська область). 

Сума: $ 6371

Організація: Благодійний фонд “Твоє джерело надії” 
(99040, м. Севастополь, вул. Хрюкіна, 5 кв. 45, 
тел. (0692) 67 98 02)

Керівник проекту: Березницький Володимир 
Вікторович 

Зміст проекту: Оздоровлення дітей пільгових категорій 
із малозабезпечених сімей в наметовому таборі, 
розташованому в Балаклавському заповіднику, 
мис Айя, АР Крим. 

Сума: $ 13250

Організація: Станиця Краматорськ Пласту- 
Національної Скаутської організації України (84301, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 28, 
тел. 0626 44-2266)

Керівник проекту: Колесник Дмитро Сергійович 
Зміст проекту: Оздоровлення дітей пільгових категорій 

із малозабезпечених сімей Донецької області у 
наметовому таборі “Лісова фортеця”. 

Сума: $ 7278

Організація: Молодіжна організація “Молодіжний 
парламентський клуб” (53403, Дніпропетровська 
обл., м. Марганець, вул. Бульварна, 1, 
тел. 8 056 653-24-31, 8 (05665) 32-492)

Керівник проекту: Жадько Олена Анатоліївна 
Зміст проекту: Організація відпочинку і дозвілля дітей 

вразливих категорій у пришкільному таборі ЗОШ 
№10 м.Марганець Дніпропетровської області. 

Сума: $ 3818

Організація: Громадська дитяча організація 
“ЮнПресКлуб” (84646, Донецька обл., м. Горлівка, 
бул. Димитрова, 76, ауд. 224 (ПДЮТ), 
тел. 06242 43 1 78)

Керівник проекту: Шевченко Ірина Леонідівна 
Зміст проекту: Оздоровлення дітей з 

малозабезпечених сімей Донеччини, що потерпають 
від наслідків економічної кризи, у наметовому 
містечку в смт.Зайцеве (м.Горлівка Донецької 
області). 

Сума: $ 6633

АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА
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Організація: Громадська організація “Дитяче козацьке 
товариство Рівненщини” (33028, м. Рівне, а/с 114, 
тел. 8 050 689-02-49)

Керівник проекту: Пражмовський Віктор Анатолійович 
Зміст проекту: Відпочинок і оздоровлення дітей 

вразливих груп населення шляхом організації 
освітньо-оздоровчого наметового табору та 
підготовки посібника з методичними рекомендаціями 
для НДО щодо організації наметових таборів для 
дітей пільгових категорій (Рівненська область). 

Сума: $ 11984

Організація: Благодійний фонд “Відкритий світ” 
(69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 32, офіс 1, 
тел. (0612) 24-07-17)

Керівник проекту: Шаповалова Юлія Миколаївна 
Зміст проекту: Організація краєзнавчої літньої школи 

в м. Запоріжжі задля оздоровлення та організації 
дозвілля дітей пільгових категорій та сімей, вражених 
кризою. 

Сума: $ 4987

Організація: Благодійний фонд “Відкритий світ” 
(69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 32, офіс 1, 
тел. (0612) 24-07-17)

Керівник проекту: Шаповалова Юлія Миколаївна 
Зміст проекту: Підтримка оздоровлення і дозвілля дітей 

із малозабезпечених сімей шляхом організації їх 
краєзнавчих експедицій по Запорізькій області. 

Сума: $ 2572

Організація: Громадська організація “Надія покоління” 
(44863, с. Маковичі, Турійський район, Волинська 
область,, тел. 8 033639-87-22)

Керівник проекту: Черен Ольга Миколаївна 
Зміст проекту: Організація відпочинку, дозвілля 

і оздоровлення дітей у пришкільному таборі 
Маковичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Сума: $ 3156

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м. Київ, 
вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир 
Чеславович 

Зміст проекту: Організація наметового оздорочого 
табору “Веселка” для дітей вразливих категорій 
населення – мешканців смт. Володирськ-Волинський 
та навколишніх сіл (Житомирська область). 

Сума: $ 10639

Організація: Волинська обласна громадська молодіжна 
організація “Волинський інститут підтримки та 
розвитку громадських ініціатив” (43000, м. Луцьк, 
вул. Глушець, 49, офіс 51, тел. 8 (0332) 78-59-65)

Керівник проекту: Сидорук Степан Іванович 
Зміст проекту: Організація наметового табору задля 

оздоровлення та літнього відпочинку дітей із 
малозабезпечених сімей, що проживають в місті 
Луцьк, Волинської області. 

Сума: $ 6919

Організація: Громадська організація “Філософія Серця” 
(21037, м. Вінниця, а/с 4033, 
тел. (0432) 57-04-24)

Керівник проекту: Грига Юлія Володимирівна 
Зміст проекту: Організація наметового табору, 

активного відпочинку та дозвілля дітей та підлітків 
Северинівської сільської громади, Вінницька 
область. 

Сума: $ 11931

Організація: Благодійний фонд “Мальва Бабанки” 
(20351, вул. Леніна, 17, смт. Бабанка, Уманський 
район, Черкаська область, 20351)

Керівник проекту: Кислиця Олександр Анатолійович 
Зміст проекту: Організація наметового табору 

задля оздоровлення і відпочиноку дітей пільгових 
категорій, що проживають в селах Уманського 
району (Черкаська область). 

Сума: $ 5535

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних 
організацій (40030, м. Суми, вул. Горького,2, кв. 3, 
тел. (0542) 77-03-29)

Керівник проекту: Кравченко Тетяна Іванівна 
Зміст проекту: Організація дозвілля і оздоровлення 

для дітей вразливих груп населення на базі 
Самотоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Сумська область). 

Сума: $ 3449

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних 
організацій (40030, м. Суми, вул. Горького,2, кв. 3, 
тел. (0542) 77-03-29)

Керівник проекту: Ронь Ярослав Олексійович 
Зміст проекту: Підтримка активного відпочинку і 

оздоровлення дітей із соціально незахищених сімей 
шляхом організації денних пересувних таборів 
наметового типу і дитячого байдаркового сплаву 
(Сумська область). 

Сума: $ 10792
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Організація: Благодійна організація “Запорізький 
обласний благодійний фонд “Маріам” 
(72311, м. Запоріжжя, вул. Лесі Українки, 28-А, 
тел. 0619 43-81-39)

Керівник проекту: Бабюк Юрій Петрович 
Зміст проекту: Організація наметового табору задля 

покращення літньоьго відпочинку та дозвілля дітей 
пільгових категорій – вихованців дитячого будинка 
“Надія” села Приморське (Запорізька область). 

Сума: $ 4316

Організація: Дитяча громадська організація Театра 
естради “Клас” (94207, Луганська обл., м. Алчевськ, 
вул. Запорізька, 161, к. 21, м. Алчевськ, 
тел. 8 (06442) 9-10-85)

Керівник проекту: Зуєв Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Організація наметового табору 

на узбережжі Чорного моря задля відпочинку і 
оздоровлення соціальних сиріт мм. Алчевськ та 
Брянка Перевальського району Луганської області. 

Сума: $ 5261

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Молодіжна педагогічна спілка” (40030, м. Суми, 
вул. Леваневського, 26. м. Суми 40030, 
тел. 8 (0542) 25-78-68)

Керівник проекту: Нікітін Денис Іванович 
Зміст проекту: Відпочинок і оздоровлення дітей з 

малозабезпечених сімей в наметовому таборі 
(Сумська область). 

Сума: $ 12421

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

Керівник проекту: Леонов Едуард Володимирович 
Зміст проекту: Організація пришкільного табору на базі 

Штормівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сакського району 
АР Крим задля покращеного літнього відпочинку, 
дозвілля і оздоровлення дітей пільгових категорій. 

Сума: $ 5261

Організація: Благодійний фонд “Інтелект” (37800, 
Полтавська обл., м. Хорол, м. Хорол, вул. Леніна, 33, 
тел. 8 053 623-45-91)

Керівник проекту: Копайгора Микола Миколайович 
Зміст проекту: Організація пришкільного табору задля 

літнього оздоровлення та розвитку дітей пільгових 
категорій, що навчаються в Хорольській гімназії 
Полтавської області. 

Сума: $ 2009

Організація: Волинська округа Пласту – Національної 
скаутської організації України (43025, м. Луцьк, 
а/с 229, тел. 38 050 438-29-13)

Керівник проекту: Шульган Федір Пилипович 
Зміст проекту: Організація наметового табору 

задля оздоровлення дітей пільгових категорій із 
малозабезпечених сімей Волинської області. 

Сума: $ 11380

Організація: Благодійний фонд “Щаслива дитина” 
(69095, м. Запоріжжя, а/с 1878, 
тел. 38 (066) 513-34-35)

Керівник проекту: Павлов Альберт Анатолійович 
Зміст проекту: Організація оздоровлення та дозвілля 

у Криму для дітей пільгових категорій – вихованців 
дитячих будинків і дітей з асоціальних сімей 
Запорізької області. 

Сума: $ 547

Організація: Громадське об’єднання “Співробітництво 
для прогресу” (11700, Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Войкова, 87 пом.1, 
тел. 066 817 94 09)

Керівник проекту: Ліневич Павло Казимирович 
Зміст проекту: Організація туристичного табору 

екологічного спрямування для оздоровлення та 
літнього змістовного відпочинку дітей вразливих 
категорій населення, що проживають в місті 
Новоград-Волинський Житомирської області. 

Сума: $ 4647

Організація: Тернопільська обласна округа молодіжної 
організації “Пласт – Національна скаутська 
організація України (м. Тернопіль)

Керівник проекту: Зелінка Назарій Володимирович 
Зміст проекту: Організація наметового табору 

задля забезпечення відпочинку та оздоровлення 
дітей соціально вразливих верств населення, що 
проживають в Тернопільській області. 

Сума: $ 5874

Організація: Дитяча громадська організація Театра 
естради “Клас” (94207, Луганська обл.,
 м. Алчевськ, вул. Запорізька, 161, к. 21, м. Алчевськ, 
тел. 8 (06442) 9-10-85)

Керівник проекту: Сеник-Гайтерова Ярослава 
Миколаївна 

Зміст проекту: Організація табору для відпочинку і 
оздоровлення дітей-інвалідів з міст Алчевськ та 
Брянка, Перевальського району Луганської області. 

Сума: $ 3985
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Організація: Рівненська міська молодіжна громадська 
організація “Новий рівень” (33023, м. Рівне, а/с 20, 
тел. 8 (0362) 43-67-96)

Керівник проекту: Терентьєв Сергій Григорович 
Зміст проекту: Організація відпочинку та оздоролення 

дітей з особливими потребами – вихованців 
Рівненського обласного центру інвалідного спорту 
“Інваспорт” у наметовому таборі “Ти зможеш!” у 
с.Святе (Рівненська область). 

Сума: $ 2415

Організація: Фундація імені князів-благодійників 
Острозьких (33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 11 
(а/с 114), тел. (0362) 22-10-81)

Керівник проекту: Щур С.В. 
Зміст проекту: Відпочинок дітей з малозабезпечених 

сімей в оздоровчому таборі денного перебування на 
базі Голгочанської ЗОШ І-ІІ ступенів (Тернопільська 
область). 

Сума: $ 2888

Організація: Фундація імені князів-благодійників 
Острозьких (33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 11 
(а/с 114), тел. (0362) 22-10-81)

Керівник проекту: Матуляк Микола Іванович 
Зміст проекту: Відпочинок і оздоровлення дітей з малоза-

безпечених сімей у наметовому таборі в урочищі Під-
люте, що організований Дитячо-юнацькою спортивною 
школою смт. Рожнятів (Івано-Франківська область). 

Сума: $ 9138

Організація: Кіровоградська обласна громадська 
організація “Центральноукраїнський центр 
громадських ініціатив” (25026, м. Кіровоград, 
вул. Червонозорівська, 7, кв. 2)

Керівник проекту: Циценко Олександр Володимирович 
Зміст проекту: Організація відпочинку для дітей враз-

ливих категорій с. Диківка (Кіровоградська область) 
шляхом організації денного пришкільного табору. 

Сума: $ 1820

Організація: Громадська організація “Агенція 
економічного розвитку Турківщини” (82547, 
вул. Івана Франка, 4, смт. Бориня, Турківський 
район, Львівська область, тел. 38 (03269) 34-313)

Керівник проекту: Комарницький Богдан Андрійович 
Зміст проекту: Організація оздоровчого табору 

денного перебування для дітей вразливих категорій 
населення в м.Турка на базі районного Будинка 
дитячої і юнацької творчості (Львівська область). 

Сума: $ 2699

Організація: Благодійна організація багатодітних 
християнських сімей “Надія” (65025, м. Одеса, 
вул. Бочарова, 25, тел. 8 (0482) 711-85-58)

Керівник проекту: Баранов Вячеслав Вікторович 
Зміст проекту: Оздоровлення та відпочинок дітей 

з девіантною поведінкою на узбережжі Чорного 
моря на базі Фонтанської загальноосвітньої школи 
соціальної реабілітації (Одеська область). 

Сума: $ 5972

Організація: Громадська організація “Подільська 
сільськогосподарська дорадча служба” 
(21000, м. Вінниця, вул. Соборна, 72/107, 
тел. 38 (0432) 35-00-22)

Керівник проекту: Крижанівський Олександр 
Володимирович 

Зміст проекту: Організація відпочинку та дозвілля 
сільської молоді с.Северинівка Жмеринського 
району Вінницької області шляхом організації 
наметового табору та робіт з відновлення пам’ятки 
паркової культури місцевого значення. 

Сума: $ 3642

Організація: Громадська організація “Фонд підтримки 
молодіжного та олімпійського плавання” 
(01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 9, 
тел. 38 (044) 280-65-66)

Керівник проекту: Силантьєв Денис Олегович 
Зміст проекту: Підтримка спортивного табору – клубу 

плавання на відкритій воді в Гідропарку м.Києва з 
безкоштовними уроками для всіх дітей 6-12 років, які 
хотіли би навчитися плавати (липень-серпень 
2009 р.). 

Сума: $ 2089

Організація: Обласна громадська організація “Альянс 
ромен Черкащини” (20200, Черкаська обл., 
м. Звенигородка, вул. Бульварна, 3, 
тел. (067) 220-1468)

Керівник проекту: Бурлаченко Петро Дмитрович 
Зміст проекту: Забезпечення соціального захисту 

ромських дітей і молоді як представників однієї з 
найбільш вразливих категорій населення: відпочинок 
і оздоровлення в таборі “Звенигора” в с.Хлипнівка 
Звенигородського району (Черкаська область). 

Сума: $ 6266
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Організація: Сумська міська громадська організація 
“Молодіжна педагогічна спілка” (40030, м. Суми, 
вул. Леваневського, 26. м. Суми 40030, 
тел. 8 (0542) 25-78-68)

Керівник проекту: Ронь Ярослав Олексійович 
Зміст проекту: Підготовка та публікація збірника 

методичний матеріалів щодо організації роботи 
та проведення наметових таборів. Збірник 
включає матеріали з правового забезпечення 
організації таборів, цікаві програми навчально-
виховної роботи, зразки ігор, пісень, конкурсів 
тощо, методики розвитку релігійної, етнічної та 
гендерної толерантності серед молоді, а також 
програми роботи з дітьми з особливими потребами 
та девіантною поведінкою. Посібник безкоштовно 
розповсюджуюється серед громадських організацій 
України, що працюють з дітьми та молоддю. 

Сума: $ 2500

Організація: Благодійний фонд “Діти в потребі” (80261, 
вул. Центральна, 1, селище міського типу Лопатин, 
Радехівський район, Львівська область, 
тел. (097) 185-40-50)

Керівник проекту: Жупник Уляна Андріївна 
Зміст проекту: Організація гарячого харчування 

для 45 потребуючих дітей селища міського типу 
Лопатина, Радехівського району Львівської 

області. Профілактика соціальних проблем (дитяча 
безпритульність, вуличне виховання, алкоголізм) 
шляхом забезпечення роботи виховних гуртків та 
навчальних груп з підготовки домашніх завдань для 
дітей з проблемних родин. 

Сума: $ 4000

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м. Київ, 
вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир 
Чеславович 

Зміст проекту: Організація святкового Різдвяного 
обіду для 500 бездомних міста Києва в їдальні 
Національного університету “Києво-Могилянська 
Академія,” збір благодійної допомоги задля закупівлі 
300 святкових подарунків та їх передача літнім 
людям, що мешкають в будинках престарілих в 
околицях Києва. 

Сума: $ 3143
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ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
Кількість проектів: 32 
Кількість організацій: 24
Сума: $ 198544
Частка у загальній сумі проектів: 3.29%

Мета програми у 2009 році: полягає у сприянні ініціативам, спрямованим на вироблення і 
моніторинг ефективної державної політики щодо ромського населення України, сприяння у 
поліпшенні умов доступу ромського населення до медичних послуг, забезпечення правового 
захисту ромського населення України, покращення рівня працевлаштування ромської молоді 
шляхом сприяння отриманню ними робочих професій. 

Пріоритети діяльності у 2009 році: 

• сприяння ініціативам у сфері правового захисту ромів України, 
• вироблення та реалізації державної політики задля поліпшення становища ромської громади 

в Україні, 
• покращення доступу ромського населення до медичних послуг, щоб зупинити небезпечні 

епідемії соціально залежних хвороб серед ромів, 
• навчання ромської молоді у середніх спеціальних технічних навчальних закладах.

Конкурси 2009 року:

• Конкурс “Вдосконалення державної політики щодо ромської громади в Україні”
мав на меті підтримку ініціатив, спрямованих на реалізації та аналіз державної політики у 
сфері інтеграції ромської громади до українського суспільства. В конкурсі взяли участь 11 
ромських організацій, підтримку отримали 7 проектів, що працюють у Закарпатській області 
(м.Ужгороді), Черкаській області (м.Золотоноша, м.Звенигородка), м.Херсоні, Харківській 
та Київській областях.

• Конкурс ”Покращення доступу ромського населення до медичних послуг”, 
спрямований на підтримку ромських організацій, які працюють на вирішення питань охорони 
здоров‘я ромів. Загальна кількість заявок, що надійшли на конкурс - 14, із них підтримано 7 
проектів.

• Конкурс на надання стипендій на навчання у середніх спеціальних навчальних 
закладах був спрямований на підвищення рівня працевлаштування серед ромської молоді 
через надання можливості здобути середню професійну освіту. Загальна кількість заявок, 
що надійшли – 2 заявки від організацій та 5 особистих заявок. За результатами конкурсу 
програма надала стипендії на навчання п’ятьом ромам особисто, а також двом ромським 
організаціям, які професійно займаються навчанням робочих спеціальностей. Загалом було 
надано підтримку 39 ромським студентам на здобуття робочих професій.

• Конкурс стипендій для ромських студентів, які вивчають право і гуманітарні 
дисципліни. 

У 2009 році було підтримано 13 позаконкурсних проектів (з 29 проектів, що надійшли на розгляд 
програми).

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року:

• Доступ ромського населення до медичних послуг. Багато ромських громад в Україні 
живуть в умовах екстремальної бідності з обмеженим доступом до основних соціальних 
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і медичних послуг, стан здоров’я більшого числа ромів гірше, ніж в іншого населення. 
Програма підтримала ромські організації, які працюють на вирішення питань охорони 
здоров‘я ромів. Було створено ромські медичні центри, що діють біля місць компактного 
проживання ромів у Закарпатській області, де роми найбільше страждають від соціально 
небезпечних та інших хвороб. Такі центри (медичні кабінети) діють при районних лікарнях 
(м. Перечин, м. Великий Березний) та при офісах громадських організацій (м. Виноградів, 
м. Ужгород і с. Концово). 

 Інноваційним у минулому році був проект “Чистота – запорука здоров‘я”, що реалізовувався 
благодійним фондом “Благо” в Ужгородському районі Закарпатської області. Унікальність 
проекту полягала в тому, що у чотирьох таборах Ужгородського району Закарпатської 
області було організовано профілактичну роботу: проведено зустрічі з ромами щодо 
особистої гігієни, інфекційних та вірусних захворювань, профілактики соціально 
небезпечних захворювань.

 Крім того, у 2009 році спільно з програмою “Громадське здоров‘я” Інституту Відкритого 
Суспільства програма “Рома України” розпочала ініціативу з системного вирішення 
проблеми здоров‘я ромів – створення мережі ромських медичних посередників
(медіаторів). Основним кроком у 2010 році стане підготовка, затвердження і апробація 
Національної програми ромських медіаторів спільно з Міністерством охорони здоров‘я 
України. Дана програма дасть можливість ромам мати кращий доступ до медичних послуг, 
а відтак зменшити рівень соціально-небезпечних хвороб та покращити стан здоров‘я 
загалом. 

• Співпраця місцевої влади з ромськими організаціями. Минулого року МФВ вдалося 
зробити низку позитивних кроків у напрямку налагодження співпраці з владою та вирішення 
нагальних проблем ромів на місцевому рівні. Зокрема, у Черкаській області діє обласна 
програма підтримки ромів. За сприяння МФВ було проведено засідання “круглого столу” з 
національно-культурними товариствами ромської національності та представниками органів 
влади області „Ромська громада і місцева влада Черкащини: крок назустріч”, як аналіз 
реалізації даної програми, обговорення наявних проблем та їх подальше вирішення. 

• Навчання та працевлаштування ромів. В рамках освітнього напрямку програми було 
проведено конкурс стипендій для ромських студентів, які вивчають право і гуманітарні 
дисципліни, спільно з німецьким фондом “Пам’ять, відповідальність та майбутнє. Для 
навчання на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі на конкурс подався 51 студент. 
Найбільше студентів-ромів із Закарпатської та Черкаської області, менше з м.Києва, 
Київської області, м.Одеси та інших областей. В результаті конкурсу підтримку отримало 46 
ромських студентів, що майже на 50% більше ніж у 2008 році. Крім того, серед переможців 
конкурсу 11 студентів отримало стипендії на навчання на курсах англійської мови, що 
дасть їм змогу отримати ширші можливості для професійного росту або/та продовження 
навчання закордоном. Щодо спеціальностей, то найбільша кількість студентів здобуває 
освіту за спеціалізацією право (30 осіб), по кілька осіб припало на такі науки як економіка, 
психологія, міжнародні відносини, туризм та інші.

 Особливу увагу минулого року програма приділяла працевлаштуванню молодих ромів: 
п’ять ромів особисто, а також дві ромські організації, які професійно займаються 
навчанням робочих спеціальностей – взуттєвої, швейної, перукарської справи; навчання 
на автомеханіка, слюсаря, – отримали стипендії на навчання у Ужгородському навчально-
виробничому центрі “НІКА” та взуттєвій майстерні Ужгородського професійно-технічного 
училища №5. Загалом було надано підтримку 39 ромським студентам на здобуття робочих 
професій. 

• Варто зазначити також, що крім основних стратегічних напрямків програми (співпраці 
з органами державної влади, медицини та освіти), програма “Рома України” підтримала 
проведення двох ромських фестивалів у м. Ужгороді, присвячених Дню ромів (8 квітня), 
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організацію курсів підготовки до школи для ромських дошкільнят (м.Ужгород), проект 
допомоги ромському табору на оформлення права власності на нерухоме майно 
(м.Берегово, Закарпатська обл.), правозахисний проект для ромів Черкащини, видання 
поеми О.Пушкіна “Руслан і Людмила” ромською мовою та кілька інших. 

 Програма підтримала видання всеукраїнської ромської газети “Романі Яг” як 
національного рупора ромської громади України, що дає змогу ширше висвітлювати та 
доносити до громади та органів влади проблеми ромів та можливості їх вирішення. 

 Основним результатом всеукраїнської конференції, що проходила у м. Києві 1-2 грудня 2009 
року, стало створення Ромської ради України для підвищення ефективності лобіювання 
вирішення проблем ромів на національному рівні. Конференція розпочалася проведеннями 
прес-конференції в УНІАН 1 грудня 2009 року, після чого було ряд інформаційних 
повідомлень у ЗМІ і, зокрема, 2 телерепортажі про життя ромів. 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми: 

Відсутність з боку держави політичних зобов’язань щодо покращення соціально-економічного 
статусу та посилення соціальної інтеграції ромів однією з найбільших перепон на шляху реалізації 
ідей програми. Наявність національної цільової програми (національного плану дій) дало б змогу 
більш ефективно та системно вирішувати питання ромів: правозахисту, охорони здоров‘я, 
працевлаштування та інші. Програма “Рома України” продовжуватиме працювати над лобіюванням 
вступу України до Декади ромського залучення, а також над підготовкою та впровадженням 
цільової програми підтримки ромів в України. 

Партнерство та співпраця:

Державний комітет України у справах національностей та релігії , Міністерство охорони здоров‘я 
України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління моніторингу дотримання прав людини 
в діяльності органів внутрішніх справ, Ромський освітній фонд, Будапешт, Програма “Здоров‘я 
ромів” Інституту відкритого суспільства, Будапешт, Мережева програма “Мистецтво та культура” 
Інституту відкритого суспільства, Будапешт, Програма підтримки проектів по правах людини та 
управлінню (Human Rights and Governance Grants Program), Європейський центр з прав рома, 
Будапешт (European Roma Rights Centre), Карпатський фонд, Корпус миру США в Україні, Ротарі 
клуб (Ужгород). 

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Закарпатська обл. 20 $ 101578
м. Київ 2 $ 45000
Харківська обл. 1 $ 7000
Херсонська обл. 3 $ 18500
Черкаська обл. 2 $ 9500
Чернігівська обл. 1 $ 7000
Операційні проекти 3 $ 9966
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Вдосконалення державної політики щодо 
ромської громади в Україні

Кількість проектів: 7 
Кількість організацій: 7
Сума: $ 35000
Частка у загальній сумі проектів: 0.58%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Закарпатська обл. 2 $ 8500
м. Київ 1 $ 5000
Харківська обл. 1 $ 7000
Херсонська обл. 1 $ 5000
Черкаська обл. 2 $ 9500

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Бурлаченко Петро Дмитрович 
Зміст проекту: Розробка ефективної регіональної 

політики щодо ромського населення в Черкаській 
області шляхом узагальнення кращої європейської 
державної політики щодо ромів в рамках Декади 
Ромського Залучення та поглибленого дослідження 
регіональних нормативів щодо ромів з проведенням 
підсумкового регіонального круглого столу “Ромська 
громада і влада: Крок назустріч”, м.Черкаси, липень 
2009 року. 

Сума: $ 3000

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів 
“Романі Чгіб” (“Ромська мова”) (88000, м. Ужгород, 
вул. Дарвіна, 19, тел. (0312) 63-81-35)

Керівник проекту: Бучко Борис Ладиславович 
Зміст проекту: Проведення круглого столу з нагоди 

п’ятиріччя створення Закарпатського товариства 
ромів “Романі Чгіб”. 

Сума: $ 2000

Організація: Херсонське міське товариство циган 
(73003, м. Херсон, вул. Горького, 28, 
тел. (0552) 49-32-70, (050) 588 05 55)

Керівник проекту: Іваненко Юрій Миколайович 
Зміст проекту: Проведення аналізу державної і місцевої 

політики щодо національних меншин. Вирішення 
нагальних соціально-економічних проблем і 
збереження культурних цінностей національних 
меншин Херсонщини шляхом залучення 
представників національних меншин до формування 
адресованої їм загальнодержавної і місцевої політики 
та формування принципів соціально відповідального 
бізнесу і дієвої місцевої влади 

Сума: $ 5000

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

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович 
Зміст проекту: Спонукання місцевої влади Київщини 

до дій, спрямованих на покращення соціального 
статусу ромського населення -впровадження 
стратегії спільних дій органів влади і представників 
ромської громади. 

Сума: $ 5000

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
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Організація: Громадська духовно-просвітницька 
організація “Чачімо” (62472, Харківська обл., 
м. Мерефа, вул. Оболонська, 28б, 
тел. (066) 799 17 72)

Керівник проекту: Марчук Олена Феодосіївна 
Зміст проекту: Привернення уваги Уряду, влади, 

громадськості до нагальних проблем ромського 
населення в Україні, пов’язаних із етнічними, 
історичними та соціальними факторами: розширене 
анкетування в ромських громадах Східної та Західної 
України, створення бази даних щодо сучасного 
становища етносу “рома”, подальше використання 
створеної бази в громадській та соціальній роботі. 
Підсумковим заходом за проекту став круглий стіл за 
участю представників ромського третього сектора 
і різних рівнів влади для презентації створеної бази 
даних та стратегічного планування спільних дій за 
схемою “ромська громада - влада”. 

Сума: $ 7000

Організація: Черкаська обласна громадська організація 
“Романі рота” (19700, Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 2 А, кв. 61, 
офіс 2, тел. (067) 472-1058)

Керівник проекту: Бамбула Володимир Володимирович 

Зміст проекту: Стимулювання місцевої влади 
Черкаської області до фінансування заходів, 
передбачених Програмою підтримки ромів 
Черкащини з коштів обласного бюджету: в ході 
реалізації проекту передбачено організацію 
зустрічей і консультацій з представниками 
профільних структур Черкаської обласної 
адміністрації і районних адміністрацій Черкаської 
області, робочих зустрічей з представниками 
ромських НДО області, висвітлення перебігу 
проектної діяльності в регіональних ЗМІ, проведення 
підсумкового круглого столу. 

Сума: $ 6500

Організація: Ужгородська районна організація “Союз 
Українок” (88000, м. Ужгород, вул. Бокшая, 4 
(а/с 41 с), тел. 0312 3-64-40, (0312) 77-0-54)

Керівник проекту: Федорова Олена Василівна 
Зміст проекту: Моніторинг забезпечення прав ромської 

національної меншини Ужгородського району 
Закарпатської області в галузі охорони здоров’я та 
освіти. 

Сума: $ 6500

Покращення доступу ромського 
населення до медичних послуг

Кількість проектів: 7 
Кількість організацій: 7
Сума: $ 38000
Частка у загальній сумі проектів: 0.63%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Закарпатська обл. 7 $ 38000

 
Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів 
“Романі Чгіб” (“Ромська мова”) (88000, м. Ужгород, 
вул. Дарвіна, 19, тел. (0312) 63-81-35)

Керівник проекту: Бучко Борис Ладиславович 
Зміст проекту: Сприяння ромам Закарпаття у ширшому 

доступі до медичних послуг, надання можливостей 

безкоштовних профілактичних медичних оглядів, 
отримання безкоштовних консультацій лікаря-
терапевта і консультанта-психолога у ромських 
поселеннях в мікрорайоні Шахта м.Ужгорода та в 
м. Мукачеве. 

Сума: $ 6000
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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, 8 - 245 -2 - 27 - 14)

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

просвітницько-профілактичного центру в смт. 
Перечин Закарпатської області, проведення 
профілактичної та роз’яснювальної роботи з 
молоддю. 

Сума: $ 6000

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 Михайлович 
Зміст проекту: Продовження роботи медико-

консультативного центру при Великоберезнянському 
культурно-просвітньому товаристві “Романі Яг”. 

Сума: $ 6000

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 Ласлович 
Зміст проекту: Продовження роботи медико-

консультативного центру “Здоров’я для ромів” 
(м.Виноградів Закарпатської області). 

Сума: $ 6000

Організація: Ужгородська районна організація “Союз 
Українок” (88000, м. Ужгород, вул. Бокшая, 4 
(а/с 41 с), тел. 0312 3-64-40, (0312) 77-0-54)

Керівник проекту: Федорова Олена Василівна 
Зміст проекту: Забезпечення функціонування кімнати 

здоров’я для ромських дітей та молоді сіл Концово 
і Холмок Ужгородського району, закріплення основ 
санітарно-гігієнічних навичок серед ромських громад 
цих двох сіл. 

Сума: $ 6000
Організація: Громадська молодіжна організація ромів 

“Терне по нейво дром” (Молодь на новій дорозі) 
(88000, м. Ужгород, вул. Швабська, 32, 
тел. (050) 540 90 44)

Керівник проекту: Пап Олодар Нациович 
Зміст проекту: Покращення поінформованості 

ромського населення щодо проблеми ВІЛ/СНІДу 
і зменшення темпів поширення ВІЛ-інфекції в 
ромській громаді шляхом розвитку волонтерського 
руху серед ромської молоді Закарпаття. 

Сума: $ 3000

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Благо” (88018, м. Ужгород, 
вул. Швабська, 17/2, тел. 8 (063) 255-54-91)

Керівник проекту: Кулчар Елеонора Іванівна 
Зміст проекту: Підвищення рівня особистої гігієни та 

санітарії серед ромського населення для зменшення 
рівня захворюваності шляхом проведення 
систематичних профілактичних заходів та надання 
засобів гігієни. 

Сума: $ 5000
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Сприяння навчанню ромської молоді у середніх 
спеціальних навчальних закладах

Кількість проектів: 3 
Кількість організацій: 2
Сума: $ 21763
Частка у загальній сумі проектів: 0.36%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Закарпатська обл. 2 $ 18372
Операційні проекти 1 $ 3391

 
Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Пап Золтан Мартонович 
Зміст проекту: Забезпечення соціальної реабілітації 

молодого покоління рома шляхом створення 
можливостей для здобуття професійної освіти 
та покращення його соціально-економічного 
становища: навчання 4 молодих рома взуттєвій 
справі за прискореною навчальною програмою, 
розробленою активістами Товариства “Бахтало 
Дром” і ПТУ № 5 м.Ужгорода з подальшим 
працевлаштуванням до взуттєвих майстерень 
м.Ужгорода і Закарпатської області. 

Сума: $ 3372

Організація: Ужгородський навчально-виробничий 
центр “Ніка” (88000, м. Ужгород, Оноківська, 16, 
тел. (0312) 63 85 56)

Керівник проекту: Бучко Борис Ладиславович 
Зміст проекту: Вирішення соціальних та економічних 

проблем ромської національної меншини Закарпаття 
шляхом подолання безробіття: організація 6-місячних 
навчальних курсів за спеціальностями “Перукар”, 
“Кравець”, “Автослюсар”, “Комп’ютерна справа” для 
ромської молоді мм.Ужгород, Перечин, Мукачеве, 
Чоп з подальшим працевлаштуванням у співпраці з 
обласним центром зайнятості. 

Сума: $ 15000

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

Керівник проекту: Кияк Наталія Зіновіївна 
Зміст проекту: Надання індивідуальних стипендій для 

навчання ромської молоді у середніх спеціальних 
навчальних закладах у 2009-2010 році (Адам 
Октавія (Ужгород), Олександра Савко (Ужгород), 
Фатіма Гупенко (Амвросіївка Донецької області), 
Антон Гученко (Луцьк), Дмитро Крикуненко (Сміла 
Черкаської області))

Сума: $ 3391
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 7 
Кількість організацій: 7
Сума: $ 78256
Частка у загальній сумі проектів: 1.30%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Закарпатська обл. 4 $ 21256
м. Київ 1 $ 40000
Херсонська обл. 1 $ 10000
Чернігівська обл. 1 $ 7000

 
Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародна громадська організація ромів 
“КЕТАНЕ” (73000, м. Херсон, вул. Горького, 28, 
тел. +3 8 055 249-32-70)

Керівник проекту: Іваненко Юрій Миколайович 
Зміст проекту: Проведення всеукраїнської конференції 

ромських громадських організацій з метою 
напрацювання вимог (резолюцій конференції) до 
держави щодо підтримки ромських громад в України 
та сприяння їхній інтеграції в українське суспільство; 
а також донесення цих резолюцій до органів 
державної влади. 

Сума: $ 10000

Організація: Громадська організація “Роми 
Берегівщини” (90202, Закарпатська обл., 
м. Берегове, вулиця Робоча, 80, 
тел. 8 (03141) 24-939)

Керівник проекту: Кулчар Елемір Елемірович 
Зміст проекту: Забезпечення реалізації соціальних 

прав громадян України ромської національності у 
м. Берегово Закарпатської області: правова 
допомога ромській громаді при оформленні права 
власності на нерухоме майно (прийом громадян, 
аналіз справ, складання відповідних процесуальних 
документів). 

Сума: $ 5000

Організація: Чернігівське міське національно-культурне 
товариство “Неве Рома” (14021, м. Чернігів, 
вул. Черкаська, 23, тел. (04622) 2-72-67)

Керівник проекту: Іванова Марія Миколаївна 
Зміст проекту: Покращення правової обізнаності ромів 

Чернігівщини, сприяння подоланню упередженого 
ставлення до ромів з боку влади і ЗМІ шляхом 
надання безкоштовних юридичних консультацій в 
м.Чернігові та інших місцях компактного поселення 
ромів у Чернігівській області, моніторинг дотримання 
прав ромів, створення бази даних порушень 
їхніх прав, проведення круглих столів за участю 
представників правоохоронних органів, інших 
органів влади, ЗМІ, правозахисних організацій. 

Сума: $ 7000
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Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Романо лунго трайо” (“Ромське довге життя”) 
(88000, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 25/7, тел. 
(03122) 36 156)

Керівник проекту: Чичак Геннадій Вікторович 
Зміст проекту: Забезпечення ромських дітей Закар-

паття необхідним обсягом знань і вмінь для початку 
навчання у загальноосвітній школі шляхом щотижне-
вих занять з ромськими дітьми у Центрі “Рома” при 
БФ “Романо Лунго Трайо” із загальної, психологіч-
ної і спеціалізованої (музика, малювання) підготовки 
до школи. Другорядні результати - надбання досвіду 
у створенні і функціонуванні подібних закладів, попу-
ляризація дошкільного навчання у ромській громаді. 

Сума: $ 4500

Організація: Закарпатське циганське культурно-
просвітнє товариство “Романі Яг” 
(88007, м. Ужгород, вул. Тельмана, 1/48 а, 
тел. (0312) 638 241, 61-39-56, 61-41-21)

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович 
Зміст проекту: Підтримка виходу в світ оновленого 

і доповненого відповідно до потреб громади 
двотижневика “Романі Яг”, першої і єдиної в Україні 
ромської газети, незалежного інформаційного 

видання, навколо котрого згуртувалася ромська 
громада, культурно-просвітні і правозахисні ромські 
НДО, - як каталізатора формування національної 
свідомості і соціальної активності рома в Україні. 

Сума: $ 10000

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

Керівник проекту: Кондур Земфіра Анатоліївна 
Зміст проекту:  Покращення ситуації здоров’я ромів 

в Україні через впровадження програми ромських 
медичних посередників.

Сума: $ 40000

Організація: Закарпатське обласне товариство циган 
“Амаро Дром” (88000, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 
46, тел. (03122) 25 509)

Керівник проекту: Пап Омелян Йосипович 
Зміст проекту:  Новорічний фестиваль творчості 

ромських дитячих самодіяльних колективів
Сума: $ 1756
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Діяльність, ініційована 
та реалізована програмою

Кількість проектів: 2 
Сума: $ 6575
Частка у загальній сумі проектів: 0.11%

Проекти, підтримані за програмою: 

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

Керівник проекту: Кияк Наталія Зіновіївна 
Зміст проекту: Проведення фахових заходів для 

ромських організацій, в тому числі зустрічі ромських 
правозахисних організацій у м.Києві та тренінгу для 
грантерів програми у м.Ужгороді 

Сума: $ 2575

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

Керівник проекту: Кияк Наталія Зіновіївна 
Зміст проекту: Надання фінансової підтримки фонду 

“Ромські діти України” для придбання новорічних та 
різдвяних подарунків для ромських дітей. 

Сума: $ 4000

Проекти, підтримані Правлінням МФВ

Кількість проектів: 6 
Кількість організацій: 6
Сума: $ 18950
Частка у загальній сумі проектів: 0.31%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Закарпатська обл. 5 $ 15450
Херсонська обл. 1 $ 3500

Організація: Херсонське міське товариство циган 
(73003, м. Херсон, вул. Горького, 28, 
тел. (0552) 49-32-70, (050) 588 05 55)

Керівник проекту: Іваненко Юрій Миколайович 
Зміст проекту:  Видання поеми О. С. Пушкіна “Руслан 

та Людмила” ромською мовою
Сума: $ 3500

Організація: Закарпатське циганське культурно-
просвітнє товариство “Романі Яг” 
(88007, м. Ужгород, вул. Тельмана, 1/48 а, 
тел. (0312) 638 241, 61-39-56, 61-41-21)

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенійович 
Зміст проекту: Формування толерантного 

мультикультурного суспільства в Україні шляхом 
проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня ромів, 

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
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8 квітня: семінар для лідерів ромських громадських 
організацій України “Роль ромських громадських 
організацій в період економічної кризи” та святковий 
концерт. 

Сума: $ 2000

Організація: Громадська організація Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, м. Ужгород, 
вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Світлана Йосипівна 
Зміст проекту: Проведення урочистих заходів з нагоди 

8 квітня, Міжнародного Дня Ромів, у м. Ужгород: 
культурно-масові заходи, концертна програма 
(виступи учнів, ромських фольклорних колективів), 
нагородження кращих учнів ромських шкіл та 
учасників Міжнародного Дня Ромів. 

Сума: $ 1500

Організація: Закарпатське обласне товариство циган 
“Амаро Дром” (88000, м. Ужгород, 
вул. Тімірязєва, 46, тел. (03122) 25 509)

Керівник проекту: Пап Омелян Йосипович 
Зміст проекту: Проведення літнього спортивно-

оздоровчого табору для ромських дітей шкільного 
віку: сиріт, напівсиріт, дітей з малозабезпечених і 

неблагополучних сімей, інвалідів дитинства, дітей 
вулиці та груп ризику. 

Сума: $ 4000

Організація: Товариство музичної культури циган 
Закарпаття “Лаутарi” (88000, м. Ужгород, 
вул. Новака, 4/10, тел. (03122) 3-71-27)

Керівник проекту: Пап Вільгельм Вілмошович 
Зміст проекту:  Проведення в Ужгороді XII 

Міжнародного ромського фестивалю джазового 
мистецтва, присвяченого пам’яті Пап Вілмоша - його 
засновника та президента. 

Сума: $ 4950

Організація: Всеукраїнський фонд “Ромські діти 
України” (90644, Закарпатська обл., 
м. Рахів, с. Ростоки, 380, тел. (03132) 233 13)

Керівник проекту: Славіта Юрій Васильович 
Зміст проекту: Надання безкоштовної правової 

і антидискримінаційної допомоги ромському 
населенню України шляхом відкриття та діяльності 
Всеукраїнського центру правового захисту ромів 
України -”Телефонна гаряча лінія”. 

Сума: $ 3000



P
34

9,
 M

Y

РІЧНИЙ ЗВІТ 2009

Відкрите суспільство - відкритий діалог
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КОРДОНІВ”   
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ПРОГРАМА “CХІД-СХІД: 
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” 
Кількість проектів: 84 
Кількість організацій: 63
Сума: $ 547759
Частка у загальній сумі проектів: 9.08%

У 2009 році програма продовжувала виконувати затверджені стратегічні завдання та 
покладену на неї місію – сприяти безпосередньому залученню міжнародної громадськості 
до вирішення суспільно значущих питань у сферах, визначених стратегією МФВ, через обмін 
міжнародним досвідом, аналітикою, кращими практиками, експертизою, ідеями тощо.

Програма Схід-Схід в Україні є платформою для розвитку міжнародного виміру програмної 
діяльності МФ Відродження, зокрема в аспекті європейської інтеграції. Програма надає перевагу 
проектам, які відповідають на глобальні чи регіональні виклики та до яких залучено декілька країн 
регіону, за принципом “думай глобально, дій регіонально, працюй локально”.

Пріоритети діяльності програми 2009 року охоплювали такі сфери, як верховенство права, 
європейська інтеграція, громадський моніторинг дій влади, доступ до інформації, свобода слова, 
охорона здоров‘я та освіта. Загалом діяльність програми було спрямовано на:

• формування системи громадського моніторингу діяльності органів влади і 
місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб щодо вирішення актуальних питань 
загальнодержавного та місцевого розвитку (зокрема, у бюджетній, нафтогазовій сферах, 
сфері ЖКГ тощо) та налагодження сталого та системного діалогу громадськості і влади;

• вироблення, поширення та впровадження кращих антикорупційних практик;
• розвиток системи самоорганізації населення та громадської адвокації (наприклад, з питань 

якості надання житлово-комунальних послуг, захисту прав споживачів, захисту довкілля);
• поширення досвіду впровадження інформаційно-освітніх програм у сфері прав людини;
• підвищення ефективності національних політик європейської інтеграції, мобілізація 

громадської підтримки відповідних політик європейської інтеграції (зокрема, кращі практики 
підвищення обізнаності громадськості, розвитку європейських студій, участі у Community 
Programs ЄС та залучення коштів ЄС на місцевому рівні);

• участь організацій громадянського суспільства у попередженні конфліктів та управлінні 
конфліктами (практики моніторингу ситуацій, медіація, напрацювання альтернативних 
рішень і політик запобігання конфліктам, розвиток міжкультурного діалогу і толерантності 
у суспільстві тощо);

• підвищення ролі ЗМІ у суспільстві (практики підвищення соціальної відповідальності 
журналістики та сприяння прозорості діяльності влади через журналістські 
розслідування);

• розвиток освітньої сфери (досвід реформування освітнього законодавства згідно з 
європейськими стандартами, експертиза навчальних програм з історії, розробка моделей 
фінансової автономії шкіл, впровадження основ університетської автономії);
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• розвиток системи охорони здоров‘я (захист прав пацієнтів, розвиток системи паліативної 
допомоги, моніторинг бюджетних витрат у сфері охорони здоров‘я та доступу до життєво 
необхідних препаратів для різних груп пацієнтів, залучення представників вразливих груп 
- СІН та ЛЖВ - до процесу прийняття рішень).

Конкурс 2009 року:

У 2009 році програма оголошувала відкритий конкурс “Міжнародний досвід впливу 
громадянського суспільства на демократичний розвиток”, що тривав протягом року. Конкурс 
було спрямовано на:

• посилення можливості громадянського суспільства України впливати на вирішення 
суспільно значущих питань через обмін міжнародним досвідом, практиками, ідеями;

• поширення українського досвіду демократичних перетворень та кращих практик в інших 
країнах через співпрацю організацій громадянського суспільства України та відповідних 
країн.

За увесь рік на конкурс було подано 81 проект від українських громадських орагнізацій, з яких 
підтримано та рекомендовано до підтримки практично понад 50%.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2009 року:

Протягом 2009 року програма надала підтримку понад 40 міжнародним проектам, що виконувалися 
в Україні, а також забезпечила участь українських громадських активістів та експертів у заходах, 
які було організовано партнерськими організаціями за кордоном. 
Міжнародні обміни посприяли, передусім, підвищенню обізнаності залучених цільових аудиторій 
та загальним досягненням у таких сферах:

• публічна політика: привернуто увагу громадськості до переваг електронної демократії 
та необхідності розвитку системи е-врядування із активним залученням громадського 
сектору (за участю представників п‘яти областей України та фахівців із Естонської академії 
е-врядування); поширено європейські практики залучення місцевої громади до процесу 
прийняття рішень та моніторингу виконання органами влади прийнятих рішень, зокрема 
напрацьовано інноваційні механізми участі і взаємодії громадян із владою у малих містах 
та сільських місцевостях через діяльність соціальних аніматорів; поширено апробовані у 
Польщі та Чехії методи громадського моніторингу витрат з місцевих бюджетів;

• європейська інтеграція: поширено кращі практики європейських країн з проведення 
кампаній підвищення обізнаності громадян щодо процесу євроінтеграції; привернуто 
інтерес громадськості до європейського досвіду реформ та впровадження європейських 
стандартів якості життя і обслуговування; поширено досвід використання ENPI для розвитку 
транскордонної співпраці у прикордонних областях трикутника Україна-Молдова-Румунія; 
в межах спільного проекту з Європейською програмою проаналізовано перспективи та 
додану вартість Ініціативи Східне Партнерство для України та інших партнерських країн 
регіону із публікацією відповідних рекомендацій для громадськості і урядів; підвищено 
обізнаність української громадськості, представників місцевої влади та медіа про питання 
євроатлантичної інтеграції через дискусії за участю експертів із Словаччини, Польщі, Латвії, 
Естонії, Чеської Республіки і Росії; 

• права людини: спільно з польськими фахівцями розвинуто методики проведення навчальних 
програм з прав людини та підвищено фаховий рівень українських та білоруських громадських 
активістів-тренерів з прав людини (в межах масштабного проекту, підтриманого разом 
з Правовою програмою); поширено кращі практики Чехії та Польщі з питань медичного 
права та прав людей з інтелектуальною недостатністю; розроблено методичні рекомендації 
до навчальних програм для міліції, що стосуються дотримання міжнародних стандартів прав 
людини під час затримання працівниками міліції осіб з ВІЛ\СНІД;
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• медіа: підвищено обізнаність журналістів Чернігівщини щодо суті діяльності громадського 
сектору та стандартів висвітлення в медіа питань захисту прав людини на базі польського 
досвіду;

• охорона громадського здоров‘я: поширено кращі європейські практики розвитку системи 
паліативної допомоги, зокрема для невиліковно хворих дітей; видано навчальний посібник з 
питань страхування в галузі охорони здоров‘я для студентів-юристів, медиків та управлінців 
у сфері охорони здоров’я; підвищено обізнаність активістів країн євразійського простору 
про методи висвітлення в медіа проблем людей, що живуть з ВІЛ;

• соціальна допомога: серед соціальних працівників Закарпаття поширено чеську методологію 
соціальної роботи “outreach” з вразливими категоріями молоді, споживачами ін‘єкційних 
наркотиків та працівниками секс-бізнесу; на основі польського досвіду громадськими 
лідерами із районних міст Донбасу розроблено міні-проекти з подолання кризових 
соціально-економічних явищ на місцевому рівні в регіонах з високим рівнем безробіття; 
спільно з чеськими фахівцями розроблено міську програму (м. Львів) для соціально-
інтеграційної підтримки осіб з аутизмом та допомоги сім’ям з дітьми з аутизмом.

• робота з молоддю: учасниками із 12 країн ЦСЄ напрацьовано рекомендації з питань 
посилення залучення молоді до розробки молодіжної політики та неформальної освіти 
молоді, розроблено план спільних тренінгів для державних службовців та молодіжних 
лідерів; поширено кращі практики профорієнтаційної роботи та профільного навчання 
серед школярів та студентів, успішні технології працевлаштування та досягнення кар’єрного 
зростання молоді (обмін досвідом між фахівцями із Польщі, України, Азербайджану та 
Монголії); спільно з угорськими фахівцями розроблено рекомендації до впровадження в 
школах педагогічної моделі роботи з дітьми та молоддю з поведінковими та емоційними 
розладами; розроблено спеціальний факультативний курс “Основи критичного мислення” 
для старшої школи гуманітарного профілю у співпраці з Освітньою програмою ІВС та 
фахівцями із Азербайджану і Киргизстану; у збірці “Молоді, активні, відповідальні: Територія 
добрих справ “Доброчин””опубліковано кращі моделі діяльності шкільних ініціативних 
груп Одещини, що долучилися до міжнародної програми “Громадські досягнення (Public 
Achievements)”.

Окремо слід відмітити такі два регіональні проекти, як “Росія та її сусіди –2009” та “Україна-
Молдова: рух до європейської інтеграції”. 

В межах першого проекту аналітичними центрами Латвії, Литви, Естонії, України, Молдови і 
Грузії було здійснено міжнародне дослідження, опубліковане під назвою “Гуманітарний вимір” 
зовнішньої політики Російської Федерації в Україні, Молдові, Грузії та Балтійських країнах”. 
Дослідники підняли дискутивні питання щодо російської програми по підвищенню лояльності серед 
співвітчизників, активного впровадження Росією політики подвійного громадянства, використання 
так званої “правозахисної риторики”, а також необхідності впровадження країнами-сусідами Росії 
альтернативних гуманітарних політик та створення медіа-пропозицій російською мовою на своїх 
територіях тощо. 

Публікація в Інтернеті: http://spa.ukma.kiev.ua/pdfs/Research_2009_new.pdf . 

Інший проект, що стосувався об‘єднання зусиль України та Молдови у євроінтеграційному поступі, 
увінчався списком ґрунтовних спільних рекомендацій експертів із більш як десяти країн (в т.ч. 
країн-членів ЄС, Грузії та Росії), який було адресовано урядам і правохоронним органам України 
і Молдови, Європейській Комісії і Раді ЄС, EUBAM, міжнародним організаціям, що працюють в 
Україні і Молдові, громадськості і журналістам. 

Рекомендації включають пропозиції щодо спільного вирішення багатьох актуальних проблем 
нашого регіону, акцентуючи на залученні досвіду громадських експертів, аналітичних груп, медіа 
та громадського сектору європейського співтовариства (зі списком можна ознайомитися на сайті (зі списком можна ознайомитися на сайті (
www.irf.ua у розділі програмиу розділі програми, новина ”Громадянські суспільства України та Молдови об’єднуються 
задля демократизації та європейської інтеграції” від 22 грудня 2009 року).року).року
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Спільно із Європейською програмою МФВ було підтримано два інформаційно-просвітницькі 
проекти у м. Вінниці та АР Крим, в межах яких на місцевих каналах демонструвалися ток-шоу з 
питань європейської інтеграції. У прямому ефірі брали участь експерти із Польщі, Естонії, Чеської 
Республіки, Латвії і Литви. Із циклів передач “Можливо все. Європейський вибір” та “Погляд 
на Європу: європейський досвід реформ” глядачі дізналися про базові цінності європейської 
спільноти, а також про те, яку додану вартість отримує суспільство, що дотримується 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 інших. У ході інтерактивного 
опитування глядачів виявилося, що найбільший інтерес телеаудиторії викликали теми, пов’язані 
з довірою громадськості до діяльності третього сектору в Європі, підзвітності органів місцевої 
влади громаді, розвитком сільського господарства, медичної допомоги, освіти тощо. Окремий 
пласт питань, що цікавив українського глядача, стосувався форм благодійності та рівня довіри 
до благодійних акцій і організацій в Європі; як звітуються громадські організації, чи цікавить 
європейські медіа діяльність третього сектору, чи отримують НУО фінансування від держави і як 
це забезпечується на законодавчому рівні тощо.

Також 2009 року виконувалась більшість ініціатив, підтриманих в рамках минулорічного 
двостороннього конкурсу “Обмін досвідом між Чеською Республікою та Україною з питань 
європейської інтеграції та впровадження реформ”. Проекти показали, що кращі чеські 
практики вирішення значущих соціально-економічних проблем викликають практичний інтерес 
і цілком можуть бути застосовані в Україні. Партнерами, зокрема, напрацьовано рекомендації 
та поширено кращі практики з актуальних для України питань, як то: впровадження заходів 
енергозбереження у житловому секторі, розвитку соціально та екологічно орієнтованої економіки, 
зайнятості місцевого населення гірських сіл та відродження традиційного бізнесу тощо. Окремо 
варто зазначити досягнення таких українсько-чеських проектів:

• “Чеський досвід впровадження реформ у сфері залучення громадськості до участі 
у публічній політиці на локальному рівні”. Завдяки проведеним семінарам поширено 
інноваційні практики залучення місцевої громади до процесу прийняття рішень та 
моніторингу виконання органами влади прийнятих рішень серед громадських активістів 
Луганщини. Результати інформаційно-просвітницької кампанії незабаром були втілені 
у малі проекти, ініційовані місцевими громадськими організаціями та підтримані спільно 
донорськими коштами і місцевими бюджетами. 

• “Попередження міжетнічної напруги в Криму: роль місцевої влади, ЗМІ та освіти”.
Кваліфікованими експертами з питань міжетнічних відносин і толерантності було проведено 
ряд семінарів для журналістів, працівників міліції, вчителів та представників місцевих 
органів влади АР Крим, які дозволили підвищити рівень їхньої обізнаності стосовно методів 
зниження рівня міжетнічної напруги, виявлення і недопущення мови ворожнечі у щоденній 
діяльності інституцій, які вони представляють. 

• “Розвиток медичного права: чесько-український досвід і співпраця”-український досвід і співпраця”- . Головним результатом 
проекту є розроблена навчальна методика з медичного права та опублікований підручник, 
в якому на основі європейських практик висвітлено принципи медичного страхування, зміст 
страхових правовідносин, проблематику видів страхування в умовах підготовки України 
до впровадження обов‘язкового медичного страхування. Підручник має стати важливим 
інформаційно-освітнім джерелом для підготовки управлінців у галузі охорони здоров‘я, 
юристів та медичних працівників, обізнаних з базовими питаннями медичного права (http://http://
medicallaw.org.ua/vidavnictvo/publikaciji/strakhuvannja-v-galuzi-okhoroni-zdorovja/medicallaw.org.ua/vidavnictvo/publikaciji/strakhuvannja-v-galuzi-okhoroni-zdorovja/).medicallaw.org.ua/vidavnictvo/publikaciji/strakhuvannja-v-galuzi-okhoroni-zdorovja/).medicallaw.org.ua/vidavnictvo/publikaciji/strakhuvannja-v-galuzi-okhoroni-zdorovja/

Детальнішу інформацію про окремі публікації, Детальнішу інформацію про окремі публікації, Детальнішу інформацію про окремі публікації що були профінансовані програмою Схід-Схід 
в межах підтриманих міжнародних проектів, можна знайти на сайті МФВ www.irf.ua в розділі 
Публікації програми Схід-Схід:партнерство без кордонів.
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Підтримка програмою Схід-Схід проектів, що виконуються за кордоном, зазвичай дає 
можливість українським учасникам міжнародних ініціатив представити свої кращі практики та 
ознайомитися з успішним досвідом вирішення різних актуальних проблем у країнах своїх колег. 
Так, у 2009 році 400 українських фахівців та активістів громадського сектору взяли участь у майже 
п‘ятдесяти заходах різного формату в межах проектів, підтриманих програмою Схід-Схід в інших 
країнах. 

Зокрема, під час міжнародних регіональних конференцій українські експерти мали змогу спільно з 
іноземними колегами опрацювати питання регіонального значення, як то: прозорість формування 
контрактів в енергетичній сфері (Азербайджан), вплив громадської експертизи на розробку нової 
концепції євроатлантичної інтеграції (Румунія), лібералізація візової політики ЄС щодо сусідніх країн 
(Сербія), протидія торгівлі людьми (Польща), уникнення політичних маніпуляцій у викладанні історії 
(Молдова), формування спільних молодіжних політик у європейському регіоні (Румунія) та інше.

Учасники ознайомчих візитів побачили успішні моделі розвитку та безпосередньо поспілкувалися 
із фахівцями у таких сферах, як: європейська та євроатлантична інтеграція на практиці (Естонія, 
Латвія, Польща, Чеська Республіка, Болгарія); соціально та екологічно відповідальна економіка 
(Чеська Республіка); антикризові практики у малих містах (Польща); соціальна допомога та 
інтеграція у суспільство людей з особливими потребами (Польща); паліативна допомога (Польща 
та Чеська Республіка), соціальна робота із людьми похилого віку (Грузія) тощо.

Труднощі у реалізації пріоритетів програми:

Результативність міжнародних обмінів багато в чому залежить від вмотивованості партнерів та 
учасників проектів, від того, наскільки активно далі впроваджуватимуться напрацьовані ідеї, 
рекомендації, спільно заплановані подальші ініціативи тощо. На жаль, часто ми не можемо відразу 
оцінити вплив підтриманих проектів, оскільки їхні непрямі результати можуть проявитися лише 
згодом. Наприклад, застосування рекомендованих кращих практик чи інноваційних методик 
стає зримим після певного випробувального періоду, а зміна поглядів цільової аудиторії стає 
помітною у процесі подальшої діяльності залучених до проектів людей. Ефективність проектів 
також залежить від того, наскільки наполегливою є громадськість у взаємодії з органами місцевої 
влади, як намагається зафіксувати проектні напрацювання у місцевих стратегіях, регуляторних 
актах, процедурах, програмах розвитку тощо. Таким чином, труднощі можуть виникати в тому разі, 
якщо напрацювання недостатньо переконливі або представники цільової аудиторії недостатньо 
вмотивовані для змін.

Однією з об‘єктивних перепон, з якою зіткнулася програма було оголошення епідемії грипу в 
Україні та ряді інших країн у листопаді-грудні 2009 р., через що довелося відкласти завершення 
багатьох проектів на наступний рік.

Партнерство та співпраця:

Програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” дякує за співпрацю дипломатичним інституціям 
Чеської Республіки, Румунії, Молдови, Польщі, Словаччини та інших країн, які проявляють увагу 
до ініціатив програми та надають підтримку міжнародним громадським проектам. Зокрема, 
завдяки співфінансуванню ряду українсько-чеських проектів Програмою розвитку перетворень 
МЗС Чеської Республіки значно зросла ефективність впровадження ініціатив громадянського 
суспільства.

Також слід відмітити значну фінансову та експертну підтримку, яку міжнародні проекти одержали 
від: Фонду підтримки демократії (NED), програми Молодь в дії Європейської Комісії, Європейського 
молодіжного фонду (EYF), UNAIDS, Інформаційно-документального центру НАТО, Норвезького 
Гельсінського комітету, проекту ЄС “Sustainable Integrated Land Use of the Eurasian Steppes”, Sumy-
Hilfe Program (Німеччина). Виконанню ряду проектів у Луганській області посприяла Луганська 
обласна рада народних депутатів.
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Ряд масштабних ініціатив програма Схід-Схід підтримувала і виконувала спільно з Європейською 
програмою, Програмою посилення впливу громадянського суспільства, Правовою програмою МФ 
Відродження, а також Фундацією Стефана Баторія (Польща).

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 2 $ 20736
Вінницька обл. 3 $ 27177
Донецька обл. 12 $ 80601
Закарпатська обл. 1 $ 4010
Івано-Франківська обл. 3 $ 29456
м. Київ 30 $ 160629
Луганська обл. 5 $ 42579
Львівська обл. 5 $ 23862
Миколаївська обл. 1 $ 941
Одеська обл. 2 $ 14562
Рівненська обл. 1 $ 8066
Сумська обл. 1 $ 291
Тернопільська обл. 1 $ 9710
Харківська обл. 3 $ 10674
Херсонська обл. 2 $ 497
Черкаська обл. 2 $ 7279
Чернівецька обл. 3 $ 17988
Чернігівська обл. 3 $ 44472
Операційні проекти 4 $ 44229
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Міжнародні проекти, 
що виконувалися в Україні

Кількість проектів: 38 
Кількість організацій: 35
Сума: $ 392494
Частка у загальній сумі проектів: 6.51%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 19935
Вінницька обл. 2 $ 23792
Донецька обл. 7 $ 58151
Закарпатська обл. 1 $ 4010
Івано-Франківська обл. 2 $ 23810
м. Київ 11 $ 111396
Луганська обл. 3 $ 30137
Львівська обл. 3 $ 23223
Одеська обл. 1 $ 11100
Рівненська обл. 1 $ 8066
Тернопільська обл. 1 $ 9710
Харківська обл. 1 $ 7092
Чернівецька обл. 1 $ 17600
Чернігівська обл. 3 $ 44472

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійний фонд Львівський центр 
підтримки осіб із загальними розладами розвитку 
“Відкрите серце” (79060, м. Львів, вул. Пулюя, 27, 
корп. 3, тел. (0322) 644 755)

Керівник проекту: Островська Катерина Олексіївна 
Зміст проекту: Проведення навчального візиту для 

українських спеціалістів та батьків аутичних осіб до 
Чеської Республіки (26-29 липня 2009 р.) та двох 
практичних семінарів у Львові (2 – 5 серпня 2009 р.) з 
метою напрацювання моделі стандарту якості надання 
соціальних послуг неповносправним особам з 
використанням досвіду Чеської Республіки. Розробка 
стандарту надання послуги соціального супроводу 
родини аутичної особи. Підвищення рівня обізнаності 
українських спеціалістів навчальних та реабілітаційних 
установ та батьків аутичних дітей з різними формами 
психологічної, педагогічної та соціальної допомоги 
аутичним особам та їх родинам. Партнер – Assisting to 
autistic Persons NGO (Czech Republic). 

Сума: $ 5315

Організація: Міська молодіжна громадська організація 
“Екоклуб” (33023, м. Рівне, а/с 73, м. Рівне 33023, 
тел. 8 (0362) 23-70-24)

Керівник проекту: Мартинюк Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Проведення навчального візиту 

українських експертів до Чеської Республіки (6-8 
квітня 2009 р.), а також практичних семінарів у Києві 
(19-20 жовтня 2009 р.), спрямованих на підтримку 
роботи з громадськістю та місцевими органами влади 
для сприяння вирішенню проблеми економії енергії та 
напрацювання підходів до вирішення даної проблеми 
в Україні спираючись на чеський досвід. Отримання 
чеського досвіду з питань обрахунку витрат енергії 
та впровадження заходів зі збереження енергії 
у житловому секторі. Розвиток спроможності 
українських експертів щодо оцінки заходів з 
економії енергії в житлових і громадських будівлях, 
формування енергетичної політики, вирішення 
проблем бідних верств населення та формування цін 
на паливо. Партнер – Hnuti DUHA (Czech Republic). 

Сума: $ 8066

ПРОГРАМА “CХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” 
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Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Інформаційний центр “Зелене досьє” 
(01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, 
кімн. 501, тел. 227-6277)

Керівник проекту: Малькова Тамара Михайлівна 
Зміст проекту: Проведення навчального візиту 

до ЧР (30 травня - 4 квітня 2009 р.), тренінгу з 
підприємництва та охорони довкілля та семінару 
з брендингу в одному з міст Гуцульщини (13-15 
травня 2009 р.), а також розробка бюлетеня про 
кращий досвід Білих Карпат. Поширення кращих 
практик залучення громадськості до процесу 
місцевого сталого розвитку через екологічно чисте 
підприємництво та реформування аграрної сфери у 
Карпатському регіоні, сприяння євроінтеграційним 
процесам у регіоні Карпат на базі Орхуської 
та Карпатської конвенцій. Партнер – the Czech 
Environmental Partnership Foundation “Nadace 
Partnerstvi” (Czech Republic). 

Сума: $ 10850

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

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення українсько-чеської творчої 

майстерні з елементами тренінгу у Донецьку (17-
22 березня 2009 р.) для громадських активістів, 
що працюють з питаннями європейської інтеграції. 
Посилення спроможності українських НУО і ЗМІ 
щодо інформування громадськості з різних аспектів 
євроінтеграції; зміцнення мережі проєвропейських 
організацій України через посилення їх потенціалу; 
розробка стратегій та механізмів підвищення 
обізнаності громадськості України про Європейську 
інтеграцію через адаптацію та використання досвіду 
Чеської Республіки. Партнер – Europeum Institute for 
European Policy (Czech Republic). 

Сума: $ 11038

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

Керівник проекту: Довбиш Олександр Леонідович 
Зміст проекту: Проведення п’ятиденного семінару 

для представників НУО та депутатів місцевих рад 
Вінницької області (мм. Погребище, Липовець, 
Хмільник, 6-10 жовтня, 2009 року) з метою передачі 
польського досвіду в сфері контролю за видатками 
до місцевих бюджетів, діяльності комунальних 
закладів охорони здоров’я задля покращення 
співпраці громадських організацій і органів 
місцевого самоврядування і доцільного формування 
й використання місцевого бюджету, зокрема у сфері 
охорони здоров‘я. Партнери - Starostvo of Nowy Targ 
district, Non-government regional organization “S’warni” 
(Poland). 

Сума: $ 7227

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Закарпаття проти СНІДу” (88000, м. Ужгород, 
72, вул. Другетів, тел. 0312 61-76-47)

Керівник проекту: Миронюк Іван Святославович 
Зміст проекту: Проведення практичних семінарів в 

Ужгороді (5-11 квітня 2009 р.) та навчальний тур 
до Праги п’яти українських фахівців у сферах, 
пов’язаних з ризиком інфікування ВІЛ/СНІДу і його 
передачею (14-20 червня 2009 р.). Поширення 
ефективних методів аутріч-роботи з цільовими 
групами ризику на “маршрутах” у Закарпатській 
області, залучення закарпатських спеціалізованих 
НУО до міжнародної мережі допомоги потребуючим, 
поширення європейських практик польової роботи 
з СІН, працівниками секс-бізнесу тощо. Партнер - 
CEPROS (The Centre for Evaluation, Prevention and 
Research of Substance Abuse (Czech Republic). 

Сума: $ 4010



МФВ • Річний звіт 2009 • Програма “Cхід-схід: партнерство без кордонів” 174

P
34

9,
 

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: Гусак Регіна 
Зміст проекту: Проведення двох тренінгів для 

українських тренерів в Україні (Полтава, 21-23 
березня та Чернігів, 29-31 березня, 2009 р.) та двох 
навчальних візитів до Польщі (16-21 травня та 6-11 
червня 2009 р.) для напрацювання методологічної 
моделі громадянської та європейської освіти 
в Україні. Сприяння розвиткові та освіті молоді 
на принципах поваги до громадянських прав та 
європейських цінностей, шляхом вироблення 
відповідної моделі методології громадянської та 
європейської освіти за допомогою методології, що 
ґрунтується на апробованому досвіді польських 
партнерів. Партнер - European Cooperation Center 
(Poland). 

Сума: $ 13192

Організація: Асоціація жінок Харківщини “Берегиня” 
(61145, м. Харків, пл. Свободи, 5 к.127-128 
(2 під’їзд, 1-ий поверх))

Керівник проекту: Чуб Любов Миколаївна 
Зміст проекту: Проведення ознайомчого візиту до 

Чеської Республіки (28 квітня – 3 травня 2009 
року) та робочої зустрічі у Харкові (8-10 травня, 
2009 року) з питань бюджетного процесу в межах 
проекту “Обмін досвідом з чеським неурядовими 
організаціями щодо прозорості бюджетного 
процесу”. Аналіз формування і використання 
бюджету Харківської області, аби надалі сприяти 
прозорості бюджетного процесу Харківщини та 
цільовому використанню коштів. Підвищення 
ефективності громадського моніторингу в 
умовах зміни бюджетного кодексу, поширення 
європейського досвіду залучення громадськості до 
бюджетного процесу. Партнер - Public Association 
Oziveni (Prague). 

Сума: $ 7092

Організація: Міський центр гуманістичних технологій 
“Ахалар” (14000, м. Чернігів, а/с 69, 
тел. 8(0462) 677-312)

Керівник проекту: Солоніцина Вікторія Євгенівна 
Зміст проекту: Проведення тренінг-курсу “Школа 

комунікації. Роль ЗМІ в розвитку громадянського 
суспільства” (м. Чернігів, 8-10 червня 2009 р.) 
та навчальний візит 13-ти українських учасників 
до Польщі (м. Варшава, 5-11 жовтня 2009 р.). 
Підвищення обізнаності журналістів з місцевих 
ЗМІ щодо питань захисту прав людини (зокрема 
представників вразливих та маргіналізованих 
верств) та діяльності громадянського суспільства 
взагалі для професійного висвітлення цих питань 
в медіа через залучення до виконання проекту 
польських та українських правозахисників та 
представників успішних громадських організацій. 
Партнер - Helsinki Foundation for Human Rights 
(Poland). 

Сума: $ 12620

Організація: Громадська організація “Інститут політичної 
освіти” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44-А, 
тел. 8(044) 278-55-16, 278-55-43)

Керівник проекту: Медвєдєва Олена Володимирівна 
Зміст проекту: Участь українських експертів у 

семінарі “Кращі практики розвитку місцевого 
самоврядування” в Молдові (м. Кишинів, 14-15 
вересня 2009 р.), а також проведення ознайомчого 
візиту для депутатів місцевих органів влади та 
мерів міст Молдови до українських міст (Коломия, 
Яремче, Снятин, Косів, 26-30 жовтня, 2009 р.). Обмін 
досвідом та кращими практиками розвитку місцевого 
самоврядування між представниками місцевих 
органів влади та громадськими організаціями 
українських та молдовських міст та їх подальше 
впровадження відповідних практик у Молдові й 
Україні. Партнер - Business Consulting Institute 
(Moldova). 

Сума: $ 8505
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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: Навчальний візит восьми українських 

журналістів та експертів у межах проекту “Погляд 
на Європу. Європейський досвід реформ. Цикл 
телепрограм у форматі ток-шоу у Вінницькій області” 
(м. Прага, Чеська Республіка, 23-29 березня 2009 р.).
Проведення 8-ми ток-шоу у Вінниці з метою 
підвищення обізнаності населення Вінницької області 
про європейський досвід реформ та перспективи 
його запровадження в Україні завдяки циклу 
телепрограм у форматі ток-шоу, напрацьованих 
українськими журналістами та експертами протягом 
двох навчальних візитів до країн-партнерів проекту. 
Партнери – Czech Institute for Integration of EU (Czech 
Republic) and Open Estonia Foundation (Estonia). 

Сума: $ 16565

Організація: Міський благодійний фонд “Молода 
Громада” (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 11, 
м. Одеса, 65009, тел. 8 (048) 715-36-06)

Керівник проекту: Лєвих Людмила Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення тренінгу з питань 

громадської активності школярів в Одесі (3-9 липня 
2009 р.) та підсумкової конференції “Територія 
добрих справ” (березень 2010 р.) для тренерів з 
чотирьох областей України та з Азербайджану. 
Проект продовжує міжнародну ініціативу “Громадські 
досягнення” (Public Achievements), яка була 
розпочата в Україні польськими фахівцями у 
Закарпатській, Тернопільській і Харківській областях 
та АР Крим. Розвиток громадської активності 
у місцевих громадах на базі загальноосвітніх 
шкіл, залучаючи учнів, батьків, учителів, а також 
представників влади і місцевого бізнесу. Завдання – 
навчити школярів ідентифікувати проблеми на 
місцях, планувати проекти для їх вирішення, шукати 
можливості та кошти для реалізації своїх ініціатив, 
а також проводити інформаційно-звітні кампанії у 
своїх громадах. Партнери - Education Society for 
Malopolska (MTO) (Poland), Bridge to the Future – 
Youth Social Union (Azerbaijan), Actions for Sustainable 
Society Advancement (ASSA), Center for Educational 
Initiatives, Council of Parents of School of Bakhchisaray 
(EMEL) (Ukraine). 

Сума: $ 11100

Організація: Донецький обласний благодійний фонд 
“Допомога дітям-інвалідам” (83087, м. Донецьк, 
вул. Калініна, буд. 42, кв. 5, тел. 8 (062) 389-17-61; 
(062) 387-71-01)

Керівник проекту: Шепелюк Богдан Олексійович 
Зміст проекту: Проведення семінарів та зустрічей з 

представниками місцевої влади для українських 
спеціалістів по роботі з дітьми з особливими 
потребами (м. Донецьк, 11-18 травня 2009 р.), а 
також навчальний візит до Латвії (м. Рига, 11-13 
вересня, 2009 р.). Впровадження методики раннього 
втручання на базі Центру соціальної адаптації дітей 
з обмеженими можливостями у Донецьку шляхом 
створення груп викладачів для роботи із цільовою 
аудиторією за методикою раннього втручання та 
загальної підготовки педагогів. Партнер – Latvian 
Portage Association. 

Сума: $ 11747

Організація: Донецька міська громадська організація 
Фонд соціального розвитку “Наше майбутнє” (83037, 
м. Донецьк, вул. Кірова, 121/7, м. Донецьк, 83037, 
тел. 38 (062) 349-8104)

Керівник проекту: Русанюк Мар’яна Василівна 
Зміст проекту: Проведення тренінгів для вчителів 

м. Донецька та області, а також зустрічей з 
представниками місцевої влади з питань подолання 
агресивності в учнівському середовищі та 
підвищення ефективності позакласної роботи шкіл 
(10-17 жовтня 2009 р.), а також тижневе стажування 
для двох донецьких фахівців в Угорщині (19-26 
лютого 2010 р.). Вивчення інноваційних практик 
угорської партнерської організації щодо роботи з 
дітьми з поведінковими та емоційними розладами, 
управління поведінкою школярів та кризових 
втручань в школах. Партнер - Pressley Ridge 
Foundation (Hungary). 

Сума: $ 6906
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Організація: ТОВ “Чорноморська телерадіокомпанія” 
(95038, м. Сімферополь, вул. Радіо, 4, 
тел. (0652) 51-56-98)

Керівник проекту: Андронакі Наталя Володимирівна 
Зміст проекту: Навчальний візит дев’яти журналістів 

та експертів з АР Крим до Латвії (Рига, 23-30 травня 
2009 року) та два візити до Польщі (травень- 
липень 2009 р.) з подальшою презентацією 12 
ток-шоу в Сімферополі з метою підвищення 
обізнаності населення Кримського регіону про 
досвід реформ Європейського Союзу та перспектив 
їх впровадження в Україні за допомогою циклу 
телепрограм у форматі ток-шоу. Партнери - Institute 
of Public Affairs, Helsinki Foundation for Human Rights 
(Poland), Latvian Transatlantic Organization (LATO, 
Latvia). 

Сума: $ 19935

Організація: Тернопільська благодійна фундація 
“Бізнес-інкубатор Тернопільщини” 
(46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, 
м. Тернопіль, 46008, тел. (0352) 528310)

Керівник проекту: Бакушевич Іванна Всеволодівна 
Зміст проекту: Проведення робочих зустрічей 

польських та українських фахівців у сфері 
регіонального розвитку, що базується на 
інноваціях і кластерних моделях (мм. Тернопіль 
і Львів, 4-5 жовтня 2009 р.), а також проведення 
наукового форуму в Тернополі і практичного 
форуму у Львові (березень 2010 р.) з методології 
розвитку регіонів знання, а також представлення 
результатів ініціативи в публікації “Регіони Знань 
в Східній Європі”. Поширення польських практик 
впровадження ініціатив в області регіонального 
розвитку, що базується на знаннях (елемент 
knowledge management), зокрема через створення 
регіональних структур нової економіки, які є 
центрами обміну технологіями, досвідом, знаннями 
тощо. Партнери – PPV Knowledge Networks (Lviv, 
Ukraine), Malopolski Institute Gospodarcy and Rzeszow 
School of Business (Poland). 

Сума: $ 9710

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 Василівна 
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: $ 1380

Організація: Громадська організація “Незалежний 
центр політичних досліджень” (01034, м. Київ, 
вул. Лисенка, 8, офіс 9, тел. (044) 279-24-35, 
599-42-51, 599-4251)

Керівник проекту: Мартинюк Віталій Леонідович 
Зміст проекту: Проведення у Києві міжнародної 

конференції представників країн-партнерів ініціативи 
“Східне партнерство” (27-28 квітня 2009 р.) та 
робочої зустрічі координаторів OSI і міжнародних 
експертів (29 квітня 2009 року) з метою всебічного 
аналізу нової ініціативи ЄС “Східне Партнерство”. 
Проект є спільною ініціативою з Європейською 
програмою МФВ. Розробка попередніх аналітичних 
висновків та пропозицій щодо додаткових 
цінностей Ініціативи для України і країн-партнерів 
та їх використання для поглиблення європейської 
інтеграції в короткостроковій перспективі; 
презентація відповідних рекомендацій органам 
влади України; розпочаток процесу змістовної 
підготовки представників України та країн-партнерів 
до проведення інавгураційного самміту по “Східному 
Партнерству”, що відбувся у травні 2009 р.. 

Сума: $ 16352
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Організація: Міська молодіжна громадська організація 
“Молодіжна Альтернатива “М’АРТ” 
(14000, м. Чернігів, а/с 79, тел. (046) 277 41 10)

Керівник проекту: Самардак Надія Сергіївна 
Зміст проекту: Проведення Школи прав людини, 

проведення спільного семінару із білоруськими 
правозахисниками, семінару для українських 
журналістів, три регіональні Школи в Україні 
та заключний практичний семінар для кращих 
українських і білоруських випускників Шкіл прав 
людини (трачень – листопад 2009 р.). Вдосконалення 
досвіду українських правозахисників щодо 
впровадження освітніх програм у сфері прав 
людини; розробка ефективної методологічної бази 
проведення навчальних заходів з прав людини 
для різних цільових аудиторій, спільна апробація 
українсько-польських моделей освітніх програм у 
галузі прав людини. Проект є спільною ініціативою з 
Правовою програмою МФВ. 

Сума: $ 18660

Організація: Буковинський центр реконструкції і 
розвитку (58000, м. Чернівці, вул. Штейнбарга, 23, 
тел. (0372) 52-00-85 додатковий 2-00-85, 
(03722) 7-03-30)

Керівник проекту: Кирпушко Ярослав Васильович 
Зміст проекту: Проведення чотирьох міжнародних 

заходів в рамках тристороннього проекту 
“Посилення залучення молдовських, українських 
та румунських громадських організацій в 
програмування ENPI”: ознайомчий семінар в Румунії 
(м. Сучава, 25-27 лютого, 2009 р.), семінар “ENPI 
як новий інструмент фінансування” в Україні (м. 
Чернівці, 26-27 березня, 2009 р.), робоча зустріч 
“ENPI: нові можливості для НУО” в Молдові (Кишинів, 
19 жовтня, 2009 р.), а також заключна конференція 
в Бухаресті (22-24 листопада 2009 р.). Введення 
громадських організацій в процес прийняття рішень 
в ENPI, ознайомлення з видами та структурою 
основних документів ENPI Програмування, 
складання загального інструментарію для 
аналізу документів і збору даних задля залучення 
громадських організацій з Молдови, України та 
Румунії до моніторингу ENPI та консультаційної 
участі в процесі ENPI Програмування в цих країнах. 
Партнери - Center for NGO’s in Moldova “CONTACT”, 
Civil Society Development Foundation Romania (FDSC). 

Сума: $ 17600

Організація: Громадська організація “Агентство 
Стійкого Розвитку Луганського регіону” 
(91016, м. Луганськ, 45-А, офіс 22, вул. Братів 
Палкіних, тел. 064 258 19 98)

Керівник проекту: Корочинський Артем 
Олександрович 

Зміст проекту: Проведення українсько-
азербайджанського семінару для молодих 
громадських лідерів (Луганськ, 6-9 жовтня, 2009 
р.) та стажувальний візит молодих українських 
активістів до Баку (березень 2010 р.). Створення 
умов для впровадження нових механізмів 
соціально-культурного розвитку сільських громад 
Азербайджану та України через залучення молоді та 
налагодження партнерської взаємодії між молодими 
громадськими активістами двох країн та органами 
місцевого самоврядування. Партнер - Public 
Association “Youth for Development” (Azerbaijan). 

Сума: $ 12155

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Центр Інформаційного Консалтингу” 
(79010, м. Львів, вул. Севастопольська, 5/5, 
тел. 322-35-68-48)

Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович 
Зміст проекту: Проведення двох семінарів у 

Чернівцях та Львові (березень 2010 р.) для 
представників ОСББ та громадських організацій, 
органів місцевого самоврядування та житлово-
комунальних підприємств України, а також 
створення навчальної тренінгової програми для 
керівників ОСББ, комунальних підприємств та 
ЖКУ міст із публікацією відповідної брошури. 
Поширення литовського і польського досвіду 
реформування житлового господарства міста, 
стимулювання органами центральної влади і органів 
самоврядування створення ринку якісних житлово-
комунальних послуг; порівняння практичних 
аспектів функціонування об’єднань власників житла 
Литви, Польщі і України та організації співпраці 
постачальниками послуг. Партнери - Association of 
apartment houses owners of Ukraine (Kyiv, Ukraine), 
Chernivtsi municipal council (Chernivtsi, Ukraine), 
Krakow Association of real Estate Managers (Poland), 
European Integration Studies Center (Lithuania). 

Сума: $ 8380
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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 Олександрович 
Зміст проекту: Проведення робочих зустрічей 

з польськими й таджицькими фахівцями з 
презентаціями досвіду впровадження паліативної 
допомоги в Україні (м. Київ, 2 – 6 листопада 2009 р.), 
стажувальний візит української експертної групи до 
Польщі (16-20 грудня 2009 р.), а також проведення 
підсумкового форуму з паліативних питань у 
Севастополі (лютий 2010 р.). Вивчення досвіду 
Польщі щодо організації паліативної допомоги 
невиліковно хворим дітям вдома та розробка 
на його основі стратегії впровадження служби 
паліативної допомоги в домашніх умовах в Україні 
за умов відсутності спеціальних хоспсів для дітей; 
розробка дизайну пілотних проектів та місцевих 
програм організації паліативної допомоги вдома 
і напрацювати рекомендації щодо створення 
нормативної бази організації системи паліативної 
служби, зокрема для дітей, відповідно до вимог 
Європейських та міжнародних стандартів. Партнер - 
Pediatric hospice in Malopolish region (Poland). 

Сума: $ 16710

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

Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна 
Зміст проекту: Проведення навчального семінару 

та зустрічей в шкільних євроклубах за участю 
представників українських і грузинських шкільних 
євроклубів з малих місцевостей у форматі дирекція-
педагог-учень (Львівська область, 7-13 лютого 
2010 р.). Ознайомлення з історією розвитку 
шкільних європейських клубів, вироблення 
бачення ролі шкільних європейських клубів 
у популяризації євроінтеграційних процесів, 
розробка планів партнерства навчальних закладів 
з громадськими організаціями Грузії та України; 
передача українського досвіду діяльності шкільних 
європейських клубів як форми просвітницької 
діяльності у сфері європейської інтеграції та 
реалізації молодіжних проєвропейських ініціатив у 
малих місцевостях шкільним європейським клубам 
Грузії, які лише починають свою діяльність. Партнер - 
Student-Youth Council (Georgia). 

Сума: $ 9528

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

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення міжнародного практичного 

семінару в Донецьку за участю представників 
молодіжних організацій та органів державної влади, 
які залучені до формування та реалізації молодіжних 
політик в країнах Східної Європи та Кавказу 
(березень 2010 р.). Підвищення рівня участі молоді 
в процесі формування та реалізації молодіжної 
політики в одинадцятьох країнах Східної Європи 
та Кавказу та приведення молодіжних політик у 
відповідність до стандартів Ради Європи та ЄС з 
використанням досвіду постсоціалістичних країн 
Європейського Союзу. Видання аналітичної брошури 
“Огляд молодіжних політик в країнах Східної Європи 
та Кавказу” з рекомендаціями урядам країн-учасниць 
проекту щодо формування багатокомпонентних 
молодіжних політик та їх реалізації. Партнери - 
European Dialogue Society (Lviv, Ukraine), Youth 
Cooperation Center of Dilijan (Armenia), Azerbaijan 
Volunteers’ Public Union (Azerbaijan), Youth Education 
Center “Fialta” (Belarus), Association of Young Leaders 
(Moscow, Russia), “D-Кlub Ostrava” (Czech Republic), 
Academy for Peace Development (Georgia), “Free 
Learning Center” (Lithuania), Youth Forum “New 
Moldova” (Moldova),”Foundation of Borderland Culture” 
(Poland), Center of leisure time – Regional Youth Center 
(Slovakia). 

Сума: $ 8280

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

Керівник проекту: Бекешкіна Ірина Еріківна 
Зміст проекту: Проведення круглих столів та 

презентації результатів опитування громадської 
думки молоді в рамках проекту “Молодь трьох 
посткомуністичних країн: Україна, Росія та 
Азербайджан” (мм. Київ, Вінниця, січень-лютий 
2010 р.). Вивчення сучасного стану суспільства 
в Україні, Росії та Азербайджані та визначення 
найбільш гострих проблем розвитку демократії. 
Розробка системи моніторингових показників для 
вимірювання стану демократії та громадянського 
суспільства в цих країнах, прогнозування, які 
рішення теперішня молодь буде приймати через 
10 років. Партнери – “Levada-Center” (Russia), FAR 
Center (Azerbaijan). 

Сума: $ 6340
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Організація: Благодійний фонд “Демократичні 
ініціативи” (01001, м. Київ, а/с В-271, 
тел. (044) 581 33 17, 510-05-42)

Керівник проекту: Бекешкіна Ірина Еріківна 
Зміст проекту: Проведення круглих столів у містах 

Ужгород, Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя та 
Донецьк (27 вересня - 4 жовтня 2009 р.) за участю 
словацьких і вітчизняних експертів у сфері євро- та 
євроатлантичної інтеграції, представників відповідних 
НУО та засобів масової інформації. Поширення 
словацького досвіду в публічній дипломатії стосовно 
європейської та євроатлантичної інтеграції; 
підвищення ролі та професійності мозкових центрів 
у єроінтеграційних процесах України; пошук 
спільних шляхів подолання нинішньої політичної 
та економічної кризи. Партнер – Institute of Foreign 
Affairs (Slovakia). 

Сума: $ 11828

Організація: Донецький обласний громадський центр 
тверезості та оздоровлення “Іскра” (82017, 
м. Донецьк, бул. Шевченка, 54,, тел. 062 386 81 90)

Керівник проекту: Колесник Ксенія Станіславівна 
Зміст проекту: Проведення тематичних семінарів для 

курсантів, студентів-юристів та міліціонерів за участю 
польських фахівців та учасників із Грузії (Донецьк, 
8-9 жовтня 2009 р.). Формування у майбутніх і 
діючих співробітників міліції знань з прав і основних 
свобод людини, необхідності дотримання закону, 
гуманності і людяності під час проведення слідства, 
при затриманні чи арешту людей, що живуть з ВІЛ, 
наркозалежних та жінок секс-бізнесу. Внесення 
відповідних змін у навчальні програми для студентів 
та центрів підвищення кваліфікації співробітників 
правоохоронних органів. Партнери - Center of 
support of public initiatives “Chayka” (Rivne, Ukraine), 
Helsinki Fund on Human Rights in Warsaw (Poland), 
Center of defense of the Constitutional rights (Georgia). 

Сума: $ 3650

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

Керівник проекту: Євсєєва Лариса Рудольфівна 
Зміст проекту: Проведення дводенного навчально-

практичного семінару “Позитивні міжнародні моделі 
впливу громадської думки на прийняття важливих 
для спільноти рішень у практиці МГЦ “Еталон” та 
триденної тренінгової програми з розвитку центрів 
молодіжної підприємливості для лідерів громадських 
організацій Азербайджанської Республіки та лідерів 
молодіжних НУО з різних регіонів України (м. Івано-
Франківськ, 24-29 січня 2010 р.). Поширення досвіду 
впровадження інформаційно-освітніх програм у 
сфері прав людини на працю та самозайнятість 
серед зацікавлених установ та організацій України 
і Азербайджану. Партнери – Ivano-Frankivsk 
Regional Labor Center (Ukraine), ‘Uluchay’ Social and 
Economic Innovation Center, Public Association Intellect 
(Azerbaijan). 

Сума: $ 12455

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

Керівник проекту: Ізюмова Тамара Амвросіївна 
Зміст проекту: Проведення семінарів в трьох містах 

Донецької області за тематикою “Сприяння 
активності і надбання лідерських якостей у 
населення під час поглиблення кризи ринку робочих 
місць в Донбасі”, а також чотирьох тренінгів з 
питань соціальної економіки та ролі місцевого 
самоврядування (мм. Дебальцеве, Докучаєвськ, 
Торез, с. Магнуш, Донецька обл., 
3-11 липня 2009 р.). Підготовка із числа лідерів 
території осіб (“місцевих стимуляторів”), що 
здатні активізувати людей, які втрачають роботу,  
ініціювати діяльність інших людей стосовно 
вирішення ключових проблем громади через 
соціальне підприємництво. Проведення тренінгів 
щодо соціальної економіки та ролі місцевого 
самоврядування, ознайомлення з кращими 
практиками соціального підприємництва Польщі, 
Росії й України. Партнер – Center for Education and 
Dialog “Teotokos” (Poland). 

Сума: $ 8100
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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, 
тел. (044) 411-03-32, 496-52-92)

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна 
Зміст проекту: Проведення в Києві тренінгу “Якість 

соціальних послуг та її впровадження на практиці” 
для захисників прав людей з інтелектуальною 
недостатністю (5-9 жовтня 2009 р.). Поширення 
в Україні європейських практик щодо оцінки і 
запровадження якісних змін у сфері соціальних 
послуг людям з інтелектуальною недостатністю 
на рівні громади. Презентація кращих практик 
України, Чехії та Словаччини, запровадження 
випробуваних стратегій у сфері захисту прав людей 
з інтелектуальною недостатністю, із врахуванням 
думки клієнтів і членів їх сімей, впровадженням 
моделей, які базуються на особистісно центрованій 
роботі з клієнтами, використання індивідуального 
планування соціальних послуг. Партнери проекту – 
Quip – Association for Change (Czech Republic), Social 
Work Advisory Board (Slovakia). 

Сума: $ 6079

Організація: Луганський обласний благодійний фонд 
імені Юрія Єненка (91033, м. Луганськ, квартал 
Шевченка, 36/28, тел. (0642) 63 70 10)

Керівник проекту: Єненко Олена Юріївна 
Зміст проекту: Проведення двох тренінгів в Луганській 

області, перший - з питань правової допомоги 
та міжвідомчої співпраці, другий – “філософія 
хоспісу та психологічна допомога хворим та їхнім 
близьким” (25-28 березня, 2010 р.). Вивчення 
чеського досвіду удосконалення системи охорони 
здоров’я та соціального захисту у сфері паліативної 
допомоги, початок формування в Луганській області 
системи громадського моніторингу діяльності влади 
щодо охорони здоров’я і соціального захисту, а 
також публікація брошури з рекомендаціями за 
результатами проекту. Партнер - “The Homecoming, 
a Non-Profit Hospice Organization” (Czech Republic). 

Сума: $ 11402

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

Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна 
Зміст проекту: Проведення тренінгів для активістів 

громад малих міст та сіл Закарпатської, Івано-
Франківської, Тернопільської та Чернівецької 
областей України (21 вересня – 4 жовтня 2009 р.). 
Вивчення польського досвіду соціальної анімації 
та впровадження принципово нових моделей 
і механізмів навчання принципам “залучення” 
громадян; розробка механізмів участі і взаємодії 
громадян з місцевою владою. Партнер - Association 
for the Revitalization of Rural Areas “Country and 
Europe” (Poland). 

Сума: $ 11355

Організація: Донецька міська громадська організація 
“Центр міжнародної безпеки” (83112, м. Донецьк, 
пр. Ленінський, 92/87, тел. 38 (062) 304-51-42)

Керівник проекту: Каракуц Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Проведення семінару-тренінгу “Україно-

російські відносини у контексті розширення 
Євроатлантичної системи безпеки” для студентів 
переможців конкурсу есе в рамках проекту 
(м. Донецьк, 20-24 грудня 2009). Актуалізація 
громадянської позиції молоді України та Росії 
щодо підтримки нормалізації міждержавних 
відносин та розвитку співробітництва між 
інститутами громадянського суспільства. 
Сприяння розумінню студентською молоддю 
довгострокових національних і державних інтересів 
своїх країн, сутності та динаміки функціонування 
євроатлантичного комплексу безпеки. Розвиток 
у молоді дослідницького інтересу до сучасних 
проблем регіональної міжнародної політики й 
політики безпеки. Партнери - Volgograd Regional 
Information Agency “XXI century”, Volgograd Regional 
Department of Russian Youth Association for Euro-
Atlantic Cooperation (Russia), Poznan Institute of 
Eastern Studies (Poland), Center for International 
Studies of Odessa National University, Research and 
Information Center for International Security and Euro-
Atlantic Cooperation of Donetsk National University 
(Ukraine). 

Сума: $ 8430
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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 Федорівна 
Зміст проекту: Стажувальний візит 12-ти українських 

фахівців до Словаччини (26 липня – 2 серпня, 2009 
р., м. Братислава.) та проведення підсумкової 
конференції в Києві (27 грудня, 2009 р.) в межах 
українсько-чеського 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. Проект є II-им етапом українсько-чеської 
ініціативи, розпочатої 2008 року. Партнер - Center for 
Economic & Social Analyses (Slovakia). 

Сума: $ 16548

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, 
к. 424, 423, тел. (044) 230 82 39, (066) 734-69-52)

Керівник проекту: Кондратенко Дмитро Ігорович 
Зміст проекту: Проведення української частини серії 

міжнародних семінарів в межах ініціативи “Росія та її 
сусіди” для лідерів суспільної думки, представників 
НУО, експертів та журналістів (м. Київ, 17 грудня, 
2009 р.). Підвищення рівня взаєморозуміння 
міжнародних експертів та суспільства в цілому щодо 
питань побудови міжнародної політики Російської 
Федерації та сусідніх з нею країн для просування 
процесів демократизації в країнах Балтії, Грузії, 
Молдові та Україні. Підвищення ефективності 
міжнародної та внутрішньої політик цих країн й 
Росії. Партнери – Center for East European Policy 
Studies (Latvia), Center Geopolitical Studies (Lithuania), 
Association for Participatory Democracy – ADEPT 
(Moldova), International Center for Defense Studies 
(Estonia) and International Center for Geopolitical 
Studies (Georgia). 

Сума: $ 11302

Організація: Громадська організація “Асоціація 
підтримки розвитку місцевого самоврядування” 
(91493, м. Луганськ, кв. Шевченко, 14/67, 
тел. (0642) 59-97-05.)

Керівник проекту: Шевченко Наталія Євгенівна 
Зміст проекту: Проведення двох практичних семінарів 

в м. Луганськ та області (30 червня-1 липня 2009 
р.) з метою вивчення чеського досвіду активізації 
співпраці громадськості та місцевої влади, 
реформування системи місцевого самоврядування, 
залучення громадськості до здійснення публічної 
політики та до процесу прийняття рішень на 
місцевому рівні задля ефективного розвитку 
Луганщини. Проект є другою частиною українсько-
чеської ініціативи, розпочатої в 2008 році. Партнер – 
Agora Central Europe – association for democracy and 
culture. 

Сума: $ 6580

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

Керівник проекту: Богомолов Олександр Вікторович 
Зміст проекту: Проведення трьох підсумкових семінарів 

в АР Крим в межах проекту “Запобігання етнічній 
напрузі у Криму: роль місцевої влади, засобів 
масової інформації та освіти” (25-27 червня, 2009 р., 
м. Бахчисарай). Мета – навчити розпізнавати “мову 
ворожнечі” і уникати ксенофобних і ненависницьких 
висловлень в місцевих ЗМІ та в щоденній роботі 
органів влади, міліції і шкіл; надати учасникам 
європейський інструментарій запобігання 
соціальному радикалізму, розвитку толерантності 
та боротьби з екстремізмом через ЗМІ, діяльність 
органів місцевої влади, шкіл та правоохоронних 
органів. Проект є продовженням ініціативи, розпочатої 
у 2008 році. Партнери – People in Need Foundation 
(Czech Republic) and the Crimean Independent Center 
of Political Researchers and Journalists (Ukraine). 

Сума: $ 5502
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Участь громадян України у проектах, підтриманих 
програмою “Схід-Схід” за кордоном

Кількість проектів:  42 
Кількість організацій:  36
Сума:  $ 111036
Частка у загальній сумі проектів:  1.84%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

АР Крим 1 $ 801
Вінницька обл. 1 $ 3385
Донецька обл. 5 $ 22450
Івано-Франківська обл. 1 $ 5646
м. Київ 19 $ 49233
Луганська обл. 2 $ 12442
Львівська обл. 2 $ 639
Миколаївська обл. 1 $ 941
Одеська обл. 1 $ 3462
Сумська обл. 1 $ 291
Харківська обл. 2 $ 3582
Херсонська обл. 2 $ 497
Черкаська обл. 2 $ 7279
Чернівецька обл. 2 $ 388

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Сущенко Ігор Михайлович 
Зміст проекту: Участь п’яти українських фахівців-

педагогів з питань критичного мислення в трьох 
робочих зустрічах у Стамбулі (I-ша зустріч - 19-21 
лютого, II-га – 3-9 червня, III-тя - грудень 2009 р.) в 
межах тристороннього проекту “Вчимося мислити 
критично: елективний курс в профільній школі 
Азербайджану, Киргизстану і України”. Поширення 
українського досвіду програм критичного мислення 
та аналіз практик Азербайджану та Киргизстану, де 
відповідні програми також вважаються успішними; 
розвиток критичного мислення у школярів, що 
забезпечує уміння протидіяти різним формам 
несанкціонованого вторгнення в особисте життя 
людини, тенденціям маніпулювати його свідомістю 
збоку. Партнери – FEIS (Foundation for Education 
Initiatives Support (Kyrgyzstan) and CIE (Center for 
Innovations in Education (Azerbaijan). 

Сума: $ 18000

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

Керівник проекту: Сад Наталія Сергіївна 
Зміст проекту: Участь двадцяти чотирьох представників 

з України в навчальному курсі в межах проекту 
“Євроатлантична інтеграція: естонський досвід 
та обмін інформацією” (м. Таллінн, Естонська 
Республіка, 16-20 лютого 2009 р.). Поширення знань 
про демократичні цінності та обмін інформацією про 
Євроатлантичну інтеграцію серед лідерів українських 
громадських організацій та журналістів, формування 
більш ефективних стратегій та побудови чіткої 
громадської позиції при прийнятті рішень. Партнер – 
Estonian Atlantic treaty Association (Estonia). 

Сума: $ 11684

ПРОГРАМА “CХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” 
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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: Навчальний візит семи українських 

журналістів та експертів в межах проекту “Погляд 
на Європу. Європейський досвід реформ. Цикл 
телепрограм у форматі ток-шоу у Вінницькій 
області” (м. Таллінн, Естонська Республіка, 23-27 
лютого 2009 р.). Підвищення обізнаності населення 
Вінницької області про європейський досвід 
реформ та перспективи його запровадження в 
Україні завдяки циклу телепрограм у форматі ток-
шоу, напрацьованих українськими журналістами 
та експертами протягом двох навчальних візитів до 
країн-партнерів проекту. Партнери – Czech Institute 
for Integration of EU (Czech Republic) and Open 
Estonia Foundation (Estonia). 

Сума: $ 3385

Організація: Міжнародний жіночий правозахисний 
центр “ЛаСтрада – Україна” (03113, м. Київ, а/с 26, 
тел. (044) 205 36 94)

Керівник проекту: Татуревич Тетяна Валентинівна 
Зміст проекту: Участь двох українських фахівців в 

робочій зустрічі у межах проекту “Створення мережі 
для вирішення проблеми постаріння населення в 
країнах Центральної Азії та Південного Кавказу” 
(м. Тбілісі, Грузія, 24 лютого – 1 березня 2009 р.). 
Просування міжнародних принципів та стандартів, 
закладених в Мадридському Міжнародному Плані 
та посилення партнерства, спрямованого на 
покращення якості життя людей похилого віку в 
країнах-партнерах; створення мережі для сприяння 
вирішенню проблеми старіння населення, пов’язаної 
з демографічними та міграційними процесами, в 
країнах Центральної Азії та Південного Кавказу. 
Партнери – People’s Harmonious Development 
Society, Taso Foundation (Georgia), Public Association 
Resource Center for the Elderly (Kyrgyzstan). 

Сума: $ 1033

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Турбота про літніх в Україні” (02100, м. Київ, 
вул. Бажова, 2, кв. 23, тел. (044) 559 38 63)

Керівник проекту: Полякова Галина Олександрівна 
Зміст проекту: Участь українського фахівця з питань 

старіння населення в робочій зустрічі в межах 
проекту “Створення мережі для вирішення проблеми 
постаріння населення в країнах Центральної Азії та 
Південного Кавказу” (м. Тбілісі, Грузія, 24 лютого – 
1 березня 2009 р.). Просування міжнародних 
принципів та стандартів, закладених в Мадридському 
Міжнародному Плані та посилення партнерства, 
спрямованого на покращення якості життя людей 
похилого віку в країнах-партнерах; створення 
мережі для сприяння вирішенню проблеми 
старіння населення, пов’язаної з демографічними 
та міграційними процесами, в країнах Центральної 
Азії та Південного Кавказу. Партнери – People’s 
Harmonious Development Society, Taso Foundation 
(Georgia), Public Association Resource Center for the 
Elderly (Kyrgyzstan). 

Сума: $ 478

Організація: Міжнародний жіночий правозахисний 
центр “ЛаСтрада – Україна” (03113, м. Київ, а/с 26, 
тел. (044) 205 36 94)

Керівник проекту: Татуревич Тетяна Валентинівна 
Зміст проекту: Участь дванадцяти українських 

фахівців у семінарі для експертів, які працюють в 
сфері протидії торгівлі людьми в Білорусі, Україні 
та Польщі в межах проекту “Ділися досвідом та 
порівнюй” (м. Варшава, Республіка Польща, 7-9 
квітня 2009 р). Cтворення спільної платформи для 
обміну інформацією та досвідом кращих практик в 
сфері протидії торгівлі людьми в Білорусі, Україні та 
Польщі; презентація учасниками власних досягнень 
та співпраці з іншими НУО в сфері запобігання 
та боротьби з торгівлею людьми; напрацювання 
спільних висновків і рекомендацій. Партнери - La 
Strada Foundation against Trafficking in Persons and 
Slavery, Polish Ministry of Interior (Poland), Young 
Women Christian Association of Belarus (Belarus). 

Сума: $ 2509
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Організація: Громадська організація “Поділля” 
(03039, м. Київ, пр-кт 40-річчя Жовтня, 48, оф. 31, 
Київ 03039, тел. (044) 593 24 38)

Керівник проекту: Різник Вікторія Вікторівна 
Зміст проекту: Навчальний візит трьох фахівців з 

питань впровадження реабілітаційної системи в 
Україні в межах проекту “Співпраця між громадським 
сектором та неприбутковою організацією з 
метою професійного виховання і навчання 
людей з обмеженими можливостями (інвалідів) 
на Європейському, Польському та Українському 
ринках праці.” (м. Злоторія, Республіка Польща, 
24-30 травня 2009 р.). Налагодження співпраці 
між громадським сектором та неприбутковими 
організаціями задля допомоги людям з обмеженими 
можливостями відчути себе частиною суспільства 
та бути повноцінно залученими в соціальний діалог 
на прикладі побудови всесторонньої системи 
реабілітації у Воєводстві Злоторія. Партнер – District 
Authorities in Zlotorija (Poland). 

Сума: $ 1710

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 Олександрівна 
Зміст проекту: Участь тренера з європейської освіти у 

форумі “Найкращі практики з розвитку молодіжної 
політики” (м. Ясси, Румунія, 27-30 квітня 2009 р.). 
Сприяння розвитку місцевих громад в країнах 
Центральної та Східної Європи і Центральної 
Азії через розробку спільних політик для молоді; 
вивчення та оцінка реального стану допомоги, яку 
пропонує місцева влада молодіжним організаціям 
для формування та повноцінного розвитку 
молодіжної політики. Партнери – Community Safety 
and Mediation Center, Association of Youth Local 
Groups (Romania). 

Сума: $ 291

Організація: Донецька міська громадська організація 
“Альянс” (83015, м. Донецьк, вул. Набережна, 149, 
к. 37, тел. (062) 338-40-83)

Керівник проекту: Закревська Світлана Володимирівна 
Зміст проекту: Участь координатора молодіжних 

проектів у форумі “Найкращі практики з розвитку 
молодіжної політики” (м. Ясси, Румунія, 27-30 квітня 
2009 р.). Сприяння розвитку місцевих громад в 
країнах Центральної та Східної Європи і Центральної 
Азії через розробку спільних політик для молоді; 
вивчення та оцінка реального стану допомоги, яку 
пропонує місцева влада молодіжним організаціям 
для формування та повноцінного розвитку 
молодіжної політики. Партнери – Community Safety 
and Mediation Center, Association of Youth Local 
Groups (Romania). 

Сума: $ 1235

Організація: Черкаська міська громадська організація 
“Товариство фахівців з промислового менеджменту” 
(18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 78, офіс 310, 
тел. (0472) 37 00 75)

Керівник проекту: Новіков Юрій Олексійович 
Зміст проекту: Навчальний візит 22 українських 

фахівців в межах проекту “Соціально та екологічно 
орієнтована економіка - чеський досвід для України” 
(м. Брно, Чеська Республіка, 31 травня – 7 червня 
2009 р.). Поширення досвіду функціонування 
соціально- і екологічно-орієнтованої економіки 
та соціально відповідального підприємництва в 
поєднанні із захистом довкілля та підвищенням 
обізнаності споживачів щодо відповідального 
споживання, зокрема електроенергії; 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: $ 6317
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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 Сергійович 
Зміст проекту: Участь фахівця з європейської освіти у 

форумі “Найкращі практики з розвитку молодіжної 
політики” (м. Ясси, Румунія, 27-30 квітня 2009 р.). 
Сприяння розвитку місцевих громад в країнах 
Центральної та Східної Європи і Центральної 
Азії через розробку спільних політик для молоді; 
вивчення та оцінка реального стану допомоги, яку 
пропонує місцева влада молодіжним організаціям 
для формування та повноцінного розвитку 
молодіжної політики. Партнери – Community Safety 
and Mediation Center, Association of Youth Local 
Groups (Romania). 

Сума: $ 230

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, 
к. 424, 423, тел. (044) 230 82 39, (066) 734-69-52)

Керівник проекту: Павленко Ростислав Миколайович 
Зміст проекту: Участь експерта з енергетичної політики 

в семінарі “Правила гри: підвищення прозорості 
інвестиційних контрактів видобувних галузей” 
(м. Алмати, Казахстан, 8-9 квітня 2009 р.). Аналіз 
особливостей та основних вимог щодо змісту 
контрактів в нафтогазовому секторі; визначення 
соціально-екологічних стандартів контрактів у 
гірничодобувній галузі; збалансування захисту 
інвесторів і суспільних інтересів задля підвищення 
знань в сфері інвестиційних контрактів, які 
укладаються між урядом та видобувними галузями. 
Партнери – Soros Foundation-Kazakhstan, Public 
Association Tax Standards Formation (Kazakhstan), 
International Institute for Environment and Development 
(Great Britain). 

Сума: $ 802

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

Керівник проекту: Семиволос Ігор Миколайович 
Зміст проекту: Участь трьох українських експертів 

у тренінгу в межах проекту “Трансформація та 
запобігання конфліктам в Чорноморському регіоні. 
Весняна школа миру 2009” (м. Клуж-Напока, Румунія, 
11-22 травня 2009 р.). Співпраця між регіональними 
і міжнародними експертами-представниками 
громадянського суспільства та аналітичними 
центрами Чорноморського Регіону для обміну 
кращими практиками і проведення експертного 
аналізу з питань миротворчої діяльності; аналіз і 
трансформація існуючих конфліктів та проведення 
попереджувальних заходів щодо назріваючих 
конфліктів задля побудови спільної Чорноморської 
Платформи з миротворчої діяльності й запобігання 
збройним сутичкам. Партнер – PATRIR (Romania). 

Сума: $ 2054

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: Духнич Ольга Євгенівна 
Зміст проекту: Участь українського експерта у тренінгу 

в межах проекту “Трансформація та запобігання 
конфліктам в Чорноморському регіоні. Весняна 
школа миру 2009” (м. Клуж-Напока, Румунія, 11-
22 травня 2009 р.). Співпраця між регіональними 
і міжнародними експертами-представниками 
громадянського суспільства та аналітичними 
центрами Чорноморського Регіону для обміну 
кращими практиками і проведення експертного 
аналізу з питань миротворчої діяльності; аналіз і 
трансформація існуючих конфліктів та проведення 
попереджувальних заходів щодо назріваючих 
конфліктів задля побудови спільної Чорноморської 
Платформи з миротворчої діяльності й запобігання 
збройним сутичкам. Партнер – PATRIR (Romania). 

Сума: $ 801
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Організація: Благодійна Організація “Український Центр 
Порозуміння” (01023, м. Київ, Печерський узвіз, 8, 
кв.7, тел. (044) 537-10-07)

Керівник проекту: Горова Альона Олександрівна 
Зміст проекту: Участь експерта з медіації у тренінгу 

в межах проекту “Трансформація та запобігання 
конфліктам в Чорноморському регіоні. Весняна 
школа миру 2009”, (м. Клуж-Напока, Румунія, 
11-22 травня 2009 р.). Розвиток співпраці між 
регіональними і міжнародними експертами-
представниками громадськості та аналітичними 
центрами Чорноморського Регіону для обміну 
кращими практиками і проведення експертного 
аналізу з питань миротворчої діяльності. Аналіз і 
трансформація існуючих конфліктів та проведення 
попереджувальних заходів у регіонах назріваючих 
конфліктів задля побудови спільної Чорноморської 
Платформи з миротворчої діяльності й запобігання 
збройним сутичкам. Partner – PATRIR (Romania). 

Сума: $ 765

Організація: Чернівецька міська молодіжна громадська 
організація “Клуб Української молоді” (58000, 
м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 52 87 08)

Керівник проекту: Захарченко Ольга Валеріївна 
Зміст проекту: Участь фахівця з європейської освіти у 

форумі “Найкращі практики з розвитку молодіжної 
політики” (м. Ясси, Румунія, 27-30 квітня 2009 р.). 
Сприяння розвитку місцевих громад в країнах 
Центральної та Східної Європи і Центральної 
Азії через розробку спільних політик для молоді; 
вивчення та оцінка реального стану допомоги, яку 
пропонує місцева влада молодіжним організаціям для 
формування та повноцінного розвитку молодіжної 
політики. Партнери – Community Safety and Mediation 
Center, Association of Youth Local Groups (Romania). 

Сума: $ 264

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Український центр вивчення історії Голокосту” 
(01011, м. Київ, пр. Кутузова, 8, к. 107, тел. 295 90 30)

Керівник проекту: Подольський Анатолій Юхимович 
Зміст проекту: Участь українського фахівця-історика 

в літній школі “Маніпуляція історією: уроки від 
сусідів” (м. Кишинів, Молдова, 6-11 липня 2009 р.). 
Комплексне обговорення та спільний перегляд ролі 
історії в посткомуністичних країнах з визначенням 
нових можливостей для побудови Європейської 
освіти в Республіці Молдова через вивчення 
відповідного досвіду Румунії, Болгарії й України. 
Організатор – ANTIM Association of young Historians of 
Moldova. 

Сума: $ 150

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

Керівник проекту: Дубровіна Надія Анатоліївна 
Зміст проекту: Участь семи українських фахівців у 

навчальному візиті до Чеської Республіки в межах 
проекту “Світ у споживчому кошику” 
(мм. Брно, Прага, 9-17 травня 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. 
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 - 
Society for Fair Trade (Czech Republic). 

Сума: $ 2307

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 4, 
к. 424, 423, тел. (044) 230 82 39, (066) 734-69-52)

Керівник проекту: Кондратенко Дмитро Ігорович 
Зміст проекту: Участь експерта з політичної аналітики 

в міжнародному організаційному семінарі “Росія та її 
сусіди, 2009. Міжнародний семінар у Латвії.” 
(м. Юрмала, Латвія, 15-17 червня 2009 р.). 
Підвищення рівня взаєморозуміння міжнародних 
експертів та суспільства в цілому щодо питань 
побудови міжнародної політики Російської Федерації 
та сусідніх з нею країн для просування процесів 
демократизації в країнах Балтії, Грузії, Молдові та 
Україні. Підвищення ефективності міжнародної 
та внутрішньої політик цих країн й Росії. Партнер 
– Center for East European Policy Studies (Latvia), 
Foreign Policy Association (Moldova), Center of 
Geopolitical Studies (Lithuania), International Center 
for Defense Studies (Estonia), International Center for 
Geopolitical Studies (Georgia). 

Сума: $ 473
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Організація: Міжнародна благодійна організація “Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти” 
(01133, м. Київ, вул. І. Кудрі, 32, к. 415, 
тел. (050) 385-84-46)

Керівник проекту: Копанська Оксана Іванівна 
Зміст проекту: Участь представниці Центру тестових 

технологій і моніторингу якості освіти у Black Sea 
Fellowship Program (Софія, 31 серпня – 11 вересня 
2009 р.). Порівняльний аналіз правової бази діяльності 
НУО в Україні, Болгарії та інших країнах Центральної 
та Східної Європи, огляд важливих судових справ ЄС 
з питань, що стосуються громадських організацій, 
надасть можливість учасникам стажування підвищити 
свій потенціал у сфері правового поля громадського 
сектору. Організатор – Bulgarian Center for Not-for-
Profit Law (BCNL, Bulgaria). 

Сума: $ 894

Організація: Черкаська обласна молодіжна громадська 
організація “Форпост” (м. Черкаси, вул. Конєва, 1, кв. 78)

Керівник проекту: Мигаль Анна Валеріївна 
Зміст проекту: Участь представниці з Черкащини 

в програмі стажування The Black Sea Fellowship 
Program (Софія, 31 серпня – 11 вересня 2009 р.). 
Порівняльний аналіз правової бази діяльності НУО 
в Україні, Болгарії та інших країнах Центральної та 
Східної Європи, огляд важливих судових справ ЄС 
з питань, що стосуються громадських організацій, 
надасть можливість учасникам стажування 
підвищити свій потенціал у сфері правового поля 
громадського сектору. Організатор – Bulgarian 
Center for Not-for-Profit Law (BCNL, Bulgaria). 

Сума: $ 962

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 Михайлович 
Зміст проекту: Навчальний візит групи українських 

територіальних лідерів з Донбасу до Польщі 
(м. Глівіце, 4-12 вересня 2009 р.). Підготовка із числа 
лідерів території осіб (“місцевих стимуляторів”), 
що здатні активізувати людей, які втрачають 
роботу, ініціювати діяльність інших людей стосовно 
вирішення ключових проблем громади через 
соціальне підприємництво; проведення тренінгів 
щодо соціальної економіки та ролі місцевого 
самоврядування, ознайомлення з кращими 
практиками соціального підприємництва Польщі, 
Росії й України. Партнер – Center for Education and 
Dialog “Teotokos” (Poland). 

Сума: $ 7460

Організація: Всеукраїнська асоціація викладачів історії, 
громадянознавства та суспільних дисциплін 
“Нова Доба” (79008, м. Львів, вул. Галицька, 1/5, 
тел. 0322 74-34-55)

Керівник проекту: Вербицька Поліна Василівна 
Зміст проекту: Участь українського фахівця з 

викладання історії в літній школі “Маніпуляція 
історією: уроки від сусідів” (м. Кишинів, Молдова, 
6-11 липня 2009 р.). Комплексне обговорення та 
спільний перегляд ролі історії в посткомуністичних 
країнах з визначенням нових можливостей для 
побудови Європейської освіти в Республіці Молдова 
через вивчення відповідного досвіду Румунії, Болгарії 
й України. Організатор – ANTIM Association of young 
Historians of Moldova. 

Сума: $ 107

Організація: Регіональний інформаційний і 
правозахисний Центр для геїв та лесбійок “Наш світ” 
(02100, м. Київ, а/с 173, тел. 044 573-54-24)

Керівник проекту: Пономарьов Сергій Юрійович 
Зміст проекту: Участь фахівця з гендерних питань у 

семінарі “ЛГБТ сім’ї: нова меншина” (м. Любляна, 
Словенія, 15-18 жовтня 2009 р.). Обмін кращими 
практиками, оцінка якісних та кількісних показників й 
аналіз державних документів в країнах ЄС та сусідніх 
країнах у сфері одностатевих стосунків і дотичних 
питань; обговорення правової та суспільної позиції 
щодо одностатевих шлюбів задля підвищення рівня 
громадського розуміння й толерантності щодо 
сексуальних меншин. Організатор – Peace Institute 
(Slovenia). 

Сума: $ 1010

Організація: Громадська організація “Агентство 
Стійкого Розвитку Луганського регіону” 
(91016, м. Луганськ, 45-А, офіс 22, вул. Братів 
Палкіних, тел. 064 258 19 98)

Керівник проекту: Аладжальян Ганна Євгенівна 
Зміст проекту: Навчальний візит дванадцяти 

представників місцевої влади та НУО з Луганщини в 
межах проекту “Українська місцева влада ближче до 
громадян” (м. Вроцлав, Польща, 24-31 жовтня 2009 р.). 
Поширення польського досвіду впровадження 
реформ у сфері місцевого самоврядування на шляху 
до членства в ЄС; впровадження елементів сучасної 
моделі здійснення місцевого самоврядування країн 
ЄС в українську систему регіонального управління. 
Організатор – College of Eastern Europe Foundation 
named after Jan Novak – Jezioranski (Poland). 

Сума: $ 8242
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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 Володимирович 
Зміст проекту: Участь експерта з питань 

трансатлантичних відносин в міжнародній 
конференції “НАТО та нова Стратегічна концепція: 
румунські пріоритети” (м. Бухарест, Румунія, 
22-24 жовтня 2009 р.). Формування послідовної 
та чітко аргументованої позиції Румунії щодо 
Стратегічної концепції євроатлантичної інтеграції, 
що підтримуватиметься громадськістю та країнами-
сусідами; відкрита дискусія щодо інтересів з питань 
національної безпеки та міжнародної позиції в 
напрямку продовження тристоронньої співпраці 
Україна-Молдова-Румунія на рівні негромадських 
організацій та залучення інших партнерів з 
Чорноморського Регіону та Регіону Західних Балкан. 
Партнер – Center for Conflict Prevention and Early 
Warming (Romania). 

Сума: $ 907

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 Сергійович 
Зміст проекту: Участь фахівця з європейської освіти 

у другому форумі “Спільна молодіжна політика в 
інтересах сталого розвитку”, що відбувся в межах 
проекту “Найкращі практики з розвитку молодіжної 
політики” (м.Ясси, Румунія, 1-4 вересня 2009 р.). 
Сприяння розвитку місцевих громад в країнах 
Центральної та Східної Європи і Центральної 
Азії через розробку спільних політик для молоді; 
вивчення та оцінка реального стану допомоги, яку 
пропонує місцева влада молодіжним організаціям 
для формування та повноцінного розвитку 
молодіжної політики. Партнер – Community Safety 
and Mediation Center (Romania). 

Сума: $ 267

Організація: Чернівецька міська молодіжна громадська 
організація “Клуб Української молоді” (58000, 
м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 52 87 08)

Керівник проекту: Захарченко Ольга Валеріївна 
Зміст проекту: Участь експерта з європейської освіти 

у другому форумі “Спільна молодіжна політика в 
інтересах сталого розвитку”, що відбувся в межах 
проекту “Найкращі практики з розвитку молодіжної 
політики” (м.Ясси, Румунія, 1-4 вересня 2009 р.). 
Сприяння розвитку місцевих громад в країнах 
Центральної та Східної Європи і Центральної 
Азії через розробку спільних політик для молоді; 
вивчення та оцінка реального стану допомоги, яку 
пропонує місцева влада молодіжним організаціям 
для формування та повноцінного розвитку 
молодіжної політики. Партнер – Community Safety 
and Mediation Center (Romania). 

Сума: $ 124

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корп. 
4, к. 424, 423, тел. (044) 230 82 39, (066) 734-69-52)

Керівник проекту: Кондратенко Дмитро Ігорович 
Зміст проекту: Участь експерта з політичної аналітики 

в трьох міжнародних семінарах та двох експертів у 
четвертому семінарі в межах ініціативи “Росія та її 
сусіди, 2009.”, в Молдові (м. Кишинів, 29-31 жовтня), 
Литві (м. Вільнюс, 12-14 листопада), Естонії 
(м. Таллінн, 19-21 листопада) та Грузії (м. Тбілісі, 
26-28 листопада, 2009). Підвищення рівня 
взаєморозуміння міжнародних експертів та 
суспільства в цілому щодо питань побудови 
міжнародної політики Російської Федерації та 
сусідніх з нею країн для просування процесів 
демократизації в країнах Балтії, Грузії, Молдови та 
України. Підвищення ефективності міжнародної 
та внутрішньої політик цих країн й Росії. Партнери 
– Centre for East European Policy Studies (Latvia), 
Centre of Geopolitical Studies (Lithuania), Association 
for Participatory Democracy – ADEPT (Moldova), 
International Centre for Defense Studies (Estonia) and 
International Center for Geopolitical Studies (Georgia). 

Сума: $ 2146
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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 Олегович 
Зміст проекту: Участь фахівця з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції в міжнародній конференції 
“НАТО та нова Стратегічна концепція: румунські 
пріоритети” (м. Бухарест, Румунія, 22-24 жовтня 2009 
р.). Формування послідовної та чітко аргументованої 
позиції Румунії щодо Стратегічної концепції 
євроатлантичної інтеграції, що підтримуватиметься 
громадськістю та країнами-сусідами; відкрита 
дискусія щодо інтересів з питань національної 
безпеки та міжнародної позиції в напрямку 
продовження тристоронньої співпраці Україна-
Молдова-Румунія на рівні негромадських організацій 
та залучення інших партнерів з Чорноморського 
Регіону та Регіону Західних Балкан. Партнер – Center 
for Conflict Prevention and Early Warming (Romania). 

Сума: $ 717

Організація: Миколаївська асоціація геїв, лесбіянок та 
бісексуалів “Ліга” (54001, м. Миколаїв, 
вул. Потьомкінська, 110, тел. (0512) 35-81-42)

Керівник проекту: Альохін Олег Михайлович 
Зміст проекту: Участь двох українських фахівців у 

семінарі в межах проекту “Посилення спроможності 
громадських організацій щодо захисту сексуальних 
і репродуктивних прав людей в Україні, Молдові і 
Румунії.” (м. Тімішоара, Румунія, 21-25 жовтня 2009 
р.). Підвищення рівня обізнаності активістів у сфері 
захисту прав людей щодо інструментів адвокації 
та захисту сексуальних і репродуктивних прав в 
країнах Центральної і Східної Європи; подолання 
упереджень, базованих на релігійних переконаннях, 
що можуть спричиняти вороже ставлення до 
гомосексуальних громадян у суспільстві і спонукати 
до налаштування громади проти них. Партнери - 
Euroregional Center for Public Initiatives (Romania), 
Genderdoc-M (Moldova). 

Сума: $ 941

Організація: Благодійний фонд “Салюс” (79000, 
м. Львів, п/с №320, тел. 8(0322) 40-33-62)

Керівник проекту: Ковальчук Олена Іванівна 
Зміст проекту: Участь українського фахівця з 

репродуктивного здоров’я у семінарі в межах 
проекту “Посилення спроможності громадських 
організацій щодо захисту сексуальних і 
репродуктивних прав людей в Україні, Молдові і 
Румунії.” (м. Тімішоара, Румунія, 21-25 жовтня 2009 
р.). Підвищення рівня обізнаності активістів у сфері 
захисту прав людей щодо інструментів адвокації 
та захисту сексуальних і репродуктивних прав в 
країнах Центральної і Східної Європи; подолання 
упереджень, базованих на релігійних переконаннях, 
що можуть спричиняти вороже ставлення до 
гомосексуальних громадян у суспільстві і спонукати 
до налаштування громади проти них. Партнери - 
Euroregional Center for Public Initiatives (Romania), 
Genderdoc-M (Moldova). 

Сума: $ 532

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 Михайлович 
Зміст проекту: Участь групи українських лідерів 

громадськості із Донбасу у тренінгах в межах 
проекту “Антикризовий пакет - підприємництво як 
шлях до працевлаштування.” (м. Глівіце, Польща,10-
20 листопада, 2009 р.). Проведення тренінгів 
по впровадженню ефективного консалтингу, 
порівняльний аналіз державної підтримки 
підприємництва та можливостей для інвалідів в 
Україні та в Польщі в період кризи. Підготовка 
місцевих “стимуляторів” із числа територіальних 
лідерів, що здатні вести соціальну роботу серед 
людей, які втрачають роботу, ініціювати діяльність 
інших громадян стосовно вирішення ключових 
проблем громади через соціальне підприємництво. 
Партнер - Center for Education and Dialog “Teotokos” 
(Poland). 

Сума: $ 7000
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Організація: Громадська організація “Інсайт” 
(01001, м. Київ, а/с 351В, тел. (050) 410 75 59)

Керівник проекту: Довгопол Ганна Олександрівна 
Зміст проекту: Участь українського фахівця у семінарі 

в межах проекту “Посилення спроможності 
громадських організацій щодо захисту сексуальних 
і репродуктивних прав людей в Україні, Молдові і 
Румунії.” (м. Тімішоара, Румунія, 21-25 жовтня 2009 
р.). Підвищення рівня обізнаності активістів у сфері 
захисту прав людей щодо інструментів адвокації 
та захисту сексуальних і репродуктивних прав в 
країнах Центральної і Східної Європи; подолання 
упереджень, базованих на релігійних переконаннях, 
що можуть спричиняти вороже ставлення до 
гомосексуальних громадян у суспільстві і спонукати 
до налаштування громади проти них. Партнери - 
Euroregional Center for Public Initiatives (Romania), 
Genderdoc-M (Moldova). 

Сума: $ 897

Організація: Асоціація Мінімальної Інвазивної і 
Паліативної Терапії (83099, м. Донецьк, проспект 
Ілліча, 14, тел. (062) 295 37 83)

Керівник проекту: Кошелєва Ксенія Костянтинівна 
Зміст проекту: Участь двох українських експертів з 

Донеччини у фінальній конференції в Македонії 
(м. Скоп’є, 18-22 листопада 2009 р.). Розвиток 
міжнародного руху за безпеку пацієнтів шляхом 
об‘єднання зусиль пацієнтських організацій ЦСЄ, 
Закавказзя та Азії; залучення країн-учасниць 
до виконання Всесвітньої декларації з охорони 
здоров‘я; налагодження взаємного інформування 
та постійного обміну досвідом щодо захисту 
прав пацієнтів та удосконалення національного 
законодавства, що регулює безпеку пацієнтів. 
Підсумкова зустріч експертів, презентація 
результатів дослідження стану системи охорони 
здоров‘я та рекомендацій щодо її вдосконалення на 
міжнародному рівні у країнах цього регіону. 

Сума: $ 1235

Організація: Харківський благодійний фонд “Бней Бріт” 
імені Ісака Бабеля (61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 1, 
тел. (057) 756 63 95)

Керівник проекту: Елькін Олександр Борисович 
Зміст проекту: Участь шести українських делегатів 

у семінарі в межах міжнародного проекту “Ми 
об’єднані. Аналіз висвітлення історії єврейського 
народу в Центральній та Східній Європі двадцятого 
століття” (м. Новий Сонч, Республіка Польща, 2-
9 листопада 2009 р.). Перегляд та аналіз подання 
історії єврейського народу у контексті загально-
історичних подій 20-го століття у Центральній 
та Східній Європі; пошук нового розуміння 
толерантності одних народів до інших; поширення 
результатів проекту серед громадськості, зокрема 
серед студентства. Партнери – Educational Society 
For Malopolska (Poland), Zachor Foundation for 
Social Remembrance (Hungary), Kurt and Ursula 
Schubert Institute of Jewish Studies (Czech Republic), 
Gymnasium in Detva (Slovakia). 

Сума: $ 1275

Організація: Луганський обласний благодійний фонд 
імені Юрія Єненка (91033, м. Луганськ, квартал 
Шевченка, 36/28, тел. (0642) 63 70 10)

Керівник проекту: Єненко Олена Юріївна 
Зміст проекту: Навчальний візит до Чеської Республіки 

семи фахівців у сфері паліативної допомоги 
з Луганщини в межах проекту “Використання 
провідного чеського досвіду для розвитку потенціалу 
фахівців, діючих у сфері паліативної допомоги” 
(Прага, 10-14 лютого 2010 р.). Вивчення чеського 
досвіду удосконалення системи охорони здоров’я та 
соціального захисту у сфері паліативної допомоги, 
початок формування в Луганській області системи 
громадського моніторингу діяльності влади щодо 
охорони здоров’я і соціального захисту. Партнер - 
“The Homecoming, a Non-Profit Hospice Organization” 
(Czech Republic). 

Сума: $ 4200
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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: Малієнко Юлія Михайлівна 
Зміст проекту: Участь чотирьох фахівців-педагогів з 

виховної роботи в міжнародному семінарі “Покра-
щення системи профілактики та інтервенції у випад-
ках насильства щодо дітей у Східній Європі” (Варшава, 
26-28 жовтня 2009 р.). Презентація кращих практик 
соціальної роботи у випадках насильства щодо дітей 
в країнах Східної Європи; пошук ефективних шля-
хів запобігання, втручання й системи профілактики 
насильства щодо дітей, які перебувають у групі ризику. 
Організатор – Nobody’s Children Foundation (Poland). 

Сума: $ 2266

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

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна 
Зміст проекту: Участь десяти фахівців з питань 

європейської інтеграції в навчальному візиті до 
Чеської Республіки в рамках проекту “Стратегії та 
інструменти підвищення обізнаності громадськості 
з різних аспектів Європейської інтеграції” (м. Прага, 
14-20 грудня 2009 р). Посилення спроможності 
українських НУО і ЗМІ щодо інформування 
громадськості з різних аспектів євроінтеграції; 
зміцнення мережі проєвропейських організацій 
України через посилення їх потенціалу; розробка 
стратегій та механізмів підвищення обізнаності 
громадськості України про Європейську інтеграцію 
через адаптацію та використання досвіду Чеської 
Республіки. Партнер – Europeum Institute for 
European Policy (Czech Republic). 

Сума: $ 5520

Організація: Благодійний фонд “Спільна справа” 
(65009, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 3 кв. 24, 
тел. (048) 702 48 52)

Керівник проекту: Черкез Ольга Олегівна 
Зміст проекту: Участь восьми фахівців з питань міграції 

в міжнародній конференції в межах проекту “Разом 
до розбудови громадянського суспільства” (м. 
Вроцлав, 13-14 листопада 2009 р.). Обмін кращими 
практиками, налагодження співпраці українських, 
польських та німецьких громадських організацій 
через створення мережі підтримки мігрантів та 
біженців в країнах-учасницях проекту. Партнер – 
Euro-Concret Association (Poland). 

Сума: $ 3462

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

Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна 
Зміст проекту: Навчальний візит 25-ти соціальних 

аніматорів з Івано-Франківської, Закарпатської, 
Чернівецької та Тернопільської областей до 
Малопольського воєводства (20-28 лютого, 2010 р.). 
Вивчення польського досвіду соціальної анімації в 
сільській місцевості та впровадження принципово 
нових моделей і механізмів навчання основам 
“залучення” громадян; розробка механізмів участі і 
взаємодії громадян з місцевою владою. Партнер – 
Association for the Revitalization of Rural Areas 
“Country and Europe” (Poland). 

Сума: $ 5646

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: Сушко Ірина Миколаївна 
Зміст проекту: Участь фахівця з питань європейської 

інтеграції в конференції “Західні Балкани у напрямку 
“Білого” Шенгенського списку” (м. Белград, 18 
грудня 2009 р.). Ознайомлення з ефективними 
методами залучення громадськості до процесу 
оптимізації візового режиму між ЄС та Україною на 
прикладі успішного досвіду Балканських країн, яким 
у грудні 2009 ЄС скасував візовий режим і надав 
право безвізових поїздок до країн Шенгенської 
зони; аналіз досвіду Сербії та інших Балканських 
країн на шляху до отримання безвізового режиму з 
ЄС, а також застосування отриманої інформації під 
час виконання відповідного проекту в Україні щодо 
впровадження елементів цього досвіду в українських 
умовах. Організатор - European Fund for the Balkans 
“Grupa 484” (Serbia). 

Сума: $ 738
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Діяльність, ініційована і реалізована програмою 
“Схід-Схід”, в тому числі у співпраці з іншими 
програмами МФВ та Фондами Інституту 
Відкритого Суспільства

Кількість проектів:  4 

Сума: $ 44229
Частка у загальній сумі проектів:  0.73%

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 Борисівна 
Зміст проекту: Забезпечення реалізації річного 

конкурсу “Міжнародний досвід впливу 
громадянського суспільства на демократичний 
розвиток”, сприяння обміну кращими міжнародними 
практиками моніторингу, аналітики та експертизи, 
адвокації та лобіювання, налагодження діалогу 
громадськості і влади тощо. Інформування 
української громадськості про діяльність і можливості 
програми Схід-Схід для реалізації міжнародних 
проектів у регіонах України. 

Сума: $ 14933

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

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна 
Зміст проекту: Проведення 15-16 квітня 2009 р. 

експертної зустрічі з питань впровадження в 
Україні та інших країнах пострадянського простору 
системи електронного врядування з урахуванням 
досвіду Естонії. Планування подальших кроків 
співробітництва з Академією е-врядування Естонії, 
зокрема щодо адаптації програми “Е-демократія” та 
інструментарію “TID+”, міського порталу громадян 
Open City Portal, електронного підпису для звернень 
і обслуговування громадян тощо. Учасники зустрічі 
- експерти з Таллінна, Києва, Вінниці, Львова, 
Дніпропетровська. 

Сума: $ 6285

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

Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна 
Зміст проекту: Проведення 15-16 грудня 2009 року в 

Києві міжнародного круглого столу “Рух до європей-
ської інтеграції: поєднання зусиль громадянських 
суспільств України і Молдови”. Висвітлення проблем 
двосторонніх відносин України і Молдови та факто-
рів їх формування у контексті євроінтеграційних про-
цесів та тенденцій у регіоні. Посилення діалогу між 
громадянськими суспільствами обох країн з метою 
створення сприятливих умов для вирішення багатьох 
спільних проблем нашого регіону засобами народ-
ної дипломатії, залучаючи знання та досвід експер-
тів, аналітичних груп, медіа та громадського сектору 
європейського співтовариства. 

Сума: $ 19901

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

Керівник проекту: Солоненко Ірина Іванівна
Зміст проекту: Проведення робочої зустрічі (грудень 

2009 р., м. Київ) експертів з України та країн ЄС 
з питань аналізу та оцінки політичної ситуації, 
економічних реформ, зовнішньої політики, 
рівня політичних та суспільних свобод, рівня 
розвитку громадянського суспільства в контексті 
європейської інтеграції України через п”ять 
років після Помаранчевої революції. Підготовка 
аналітичної доповіді, що допоможе міжнародній 
аудиторії краще зрозуміти процеси в Україні, а також 
зробить внесок в осмислення відповідних процесів 
українською аудиторією. 

Сума: $ 3110

ПРОГРАМА “CХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” 
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ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ”
Кількість проектів: 48 
Кількість організацій: 35

Сума:  $ 247945
Частка у загальній сумі проектів: 4.11%

Мета діяльності програми у 2009 році: Програма “Соціальний капітал та Академічні публікації” 
(СКАП) провадить широку підтримку видавничо-перекладацьких ініціатив і сприяє ефективному 
використанню ресурсів відкритого доступу до наукової інформації через Інтернет, а також збагачує 
комунікацію в публічному просторі України шляхом заохочення до використання можливостей 
новітніх медій.

Пріоритети  програми у 2009 році:

• Проект перекладів
• Відкритий доступ до наукової літератури
• Використання новітніх медіа 

ПРОЕКТ ПЕРЕКЛАДІВ

В ідеї перекладу лежить не трансляція знань між мовами, а перехід між культурами. Переклад є 
спільною працею авторів, перекладачів і читачів з пошуку та рефлексії над текстами, пам’яттю й 
перспективами світу. Фінансова та експертна підтримка надається перекладу й виданню книжок 
з досліджень у царині історії, культурології, мистецтвознавства, філософії, політичної та правової 
думки, громадянського суспільства й соціально-гуманітарних дисциплін в цілому, а крім того – 
перекладам творів найвідоміших зарубіжних авторів художньої літератури для дітей і дорослих.
“Проект перекладів” – спільна ініціатива МФВ, Інформаційної програми Інституту відкритого 
суспільства (ІВС) та фундації “Наступна сторінка” – діє в Україні з 1998 року. Станом на лютий 2010 р. 
за підтримки програми в Україні видано 530 перекладів книжок і понад 100 назв готуються до 
друку. Діяльність проекту відбувається в партнерстві з Ґете-Інститутом в Україні та Посольством 
Німеччини в Україні, Польським Інститутом у Києві та Посольством Республіки Польща в Україні, 
Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні та Британською Радою в Україні.

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, 
соціальної й економічної теорії, глобалізації та європейської інтеграції, масмедій і комунікації, 
інформаційного суспільства, розвитку міст і місцевих громад, та які сприяють кращому порозумінню 
між німцями і українцями й зміцненню контактів між українськими і німецькими науковцями.
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Спрямування конкурсу: підтримка становлення сильної, різноманітної і незалежної видавничої 
галузі як життєво необхідного інституту громадянського суспільства.
У 2009 році експертна рада конкурсу перекладів з німецької мови надала підтримку 19 проектам. 
(Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 56).

Конкурс “Видання сучасної польської наукової 
та художньої літератури українською мовою” 
(спільно з Польським інститутом у Києві)

Мета конкурсу: Видання українською мовою (вперше) сучасної польської наукової і науково-
популярної літератури з питань комунікації між політичним і громадянським суспільством: публікацій 
у галузі верховенства права, прав людини та євроінтеграційних процесів; 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 2009 році спільна експертна рада конкурсу перекладів з польської мови надала підтримку 
6 проектам. 
(Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 38).

Конкурс “Переклад сучасної американської 
літератури українською мовою”

Мета конкурсу: Переклад і видання українською мовою (вперше) книжок сучасних американських 
авторів, які торкаються тематики громадянського суспільства, верховенства права та прав людини, 
соціальної й економічної теорії, глобалізації, масмедій і комунікації, інформаційного суспільства, 
розвитку міст і місцевих громад, які сприяють порозумінню між американським і українським 
народами та зміцненню контактів між науковцями.
Спрямування конкурсу: розширення можливостей доступу до інформації для її ефективного 
використання у вирішенні актуальних проблем українського суспільства.
У 2009 році спільна Програмна рада надала підтримку 7 проектам. 
(Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 24).

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 в 
тій чи тій царині гуманітарних та суспільних наук. Проект сприяє розвиткові школи українського 
перекладу, безпосередньому спілкуванню між перекладачами, редакторами видавництв, 
мовознавцями й фахівцями з конкретних галузей гуманітарно-суспільного знання задля узгодження 
термінологічного апарату перекладних текстів та розв`язання головних проблем, пов’язаних 
із перекладом іншої чи тієї книжки. У рамках проекту підтримується веб-сторінка Лабораторії 
(www.ua-perekladpereklad-pereklad- .orgorg) та створено блог “Академічний переклад” www.ua-perekladpereklad-pereklad- .blogspotblogspot.com. 
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У 2009 році проект присвячено експертній роботі над Німецько-українським термінологічним 
словником філософії та гуманітарних наук.

Сприяння відкритому доступу до наукової літератури

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.

Конкурс “Відкритий доступ до знань”

Мета конкурсу: розширити можливості доступу до інформації (насамперед – наукової) для її 
ефективного використання науковцями, освітянами, студентами, а також ширшою аудиторією.
Спрямування конкурсу: Створення і розвиток архівів відкритого доступу в науково-освітніх 
організаціях і навчальних закладах з актуальними повнотекстовими науковими публікаціями, 
навчальними матеріалами.
У 2009 р. Програмна рада спільно з мережевою програмою ІВС надали підтримку 7 проектам 
Інституту програмних систем Національної академії наук України (Київ) (Див.: у звіті за 2008 рік 
замість адреси www.publication.nas.gov.uawww.publication.nas.gov.ua мало бути www.eprints.isofts.kiev.uawww.eprints.isofts.kiev.ua), Львівської міської 
ГО “Центр гуманітарних досліджень” (Львів) (Див.: www.humanities.lviv.ua), Обласної ГО “Центр 
Стратегічних Ініціатив” (Хмельницький) (Див.: www.csi.km.ua), Молодіжної ГО “Молодіжна асоціація 
релігієзнавців” (Київ) (Див.: www.mar.in.ua), Національного університету “Києво-Могилянська 
академія” (Київ) (Див.: www.ukma.kiev.ua), Тернопільського державного технічного університету 
ім. Івана Пулюя (Тернопіль) (Див.: www.tu.edu.te.ua).
(Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 13).
Результатами реалізації цих проектів стало створення і розвиток архівів відкритого доступу в 
науково-освітніх організаціях і навчальних закладах з актуальними повнотекстовими науковими 
публікаціями, навчальними матеріалами. Відбувається інформування про відкритий доступ 
шляхом проведення інформаційних семінарів для зацікавлених сторін – науковців, бібліотекарів, 
науково-освітніх організацій з метою розвинути практики відкритого доступу, а також організація 
інформаційних семінарів для працівників ЗМІ, конкурсів для журналістів, які пишуть про відкритий 
доступ, конкурсів студентських досліджень тощо. Розширюється спектр прав користувачів щодо 
доступу до інформації та її ефективного використання для особистого і суспільного розвитку.

Використання новітніх медіа

Новітні медіа – це посередники або носії передачі інформації, які виникли із розвитком цифрових 
технологій (Інтернет-видання, презентації на CD, комп’ютерні ігри, мобільні телефони тощо) 
та соціальні медіа, інформація в яких створюється загальною аудиторією (блоґи, вікі, сайти 
громадянської журналістики, соціальні сервіси для зберігання фото/відео). Легкість передачі 
інформації зумовлює ефективність використання “новітніх медіа” для громадських цілей, адже 
вони, як засіб розвитку й посилення громадянського суспільства, стали одним з провідних 
напрямів роботи для західних громадських організацій. Ініціатива реалізується в співпраці з 
Інформаційною програмою ІВС і спрямовується на поширення інформації про можливості Інтернету 
й розширення доступу до знань, на впровадження ідеї використання Інтернету як інструменту 
кампаній громадського активізму та на розвиток відкритого суспільства через створення онлайн-
спільнот.



МФВ • Річний звіт 2009 • Програма “Соціальний капітал та академічні публікації” 197
P

34
9,

 

Конкурс “Використання новітніх медіа”

Мета конкурсу: Поширення інформації про можливості Інтернету та розширення доступу до знань. 
Впровадження ідеї використання Інтернету як інструменту кампаній громадського активізму. 
Розвиток “відкритого суспільства” через створення онлайн-спільнот.
Спрямування конкурсу: Поширення інформації про можливості використання Інтернету у 
суспільстві; Інтернет технології для ГО та активістів; розвиток “відкритого суспільства” через 
створення онлайн-спільнот; висвітлення електронними культурологічними ресурсами книжкових 
новинок.
У 2009 році програма підтримала 5 проектів: ГО “Інтернет ініціативи” (Київ) (http://educamp.http://educamp.
com.ua), БО “Центр споживчих ініціатив” (Київ) (www.consumerinfo.org.uawww.consumerinfo.org.ua), ГО “Укрпростір” 
(Запоріжжя) (www.ukrprostir.netwww.ukrprostir.net), Молодіжний інноваційний центр “Медіа-М” (Київ) (www.media-m.
org.uaorg.ua), “Український філософський фонд” (Київ) (www.philosophy.ua/ua/org/uphwww.philosophy.ua/ua/org/uph), чиї проекти 
були спрямовані на створення мережі освітніх конференцій, розробку посібників, інформаційних 
матеріалів про Інтернет з метою підвищення комунікаційної спроможності НУО, розвиток 
інтелектуального простору України, а також на заохочення громадських ініціатив до використання 
й поширення знань про “новітні медіа”.
(Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 38).

500 КНИЖОК ГУМАНІТАРНОЇ КЛАСИКИ

20 жовтня 2009 року з нагоди видання 500-ої книжки перекладів літератури соціально-гуманітарної 
спрямованості МФВ організував публічний захід (конференцію) з метою трансформації державної 
політики України в сфері книговидавництва й перекладацької діяльності та донесення до владних 
структур повідомлення про необхідність підтримки перекладів українською мовою шляхом 
висвітлення досягнень “Проекту перекладів” програми СКАП за 10 років. Обговорювалися 
проблеми перекладу сучасної гуманітарної книги й політика її підтримки, культура сучасного 
українського книговидання та здобутки і виклики, що стоять перед ним. Проведено кількатижневу 
виставку-перформанс, де презентувалися книжки видавництв, які співпрацюють з МФВ, видано 
електронний каталог “500 перекладів, здійснених за підтримки МФВ” і презентовано електронний 
архів (books.irf.kiev.ua), а також – визначено та нагороджено провідних видавців, перекладачів, 
редакторів і дизайнерів, завдяки яким з’явилися переклади соціо-гуманітарної літератури.
За підтримки програми протягом 1998-2008 років підтримано 720 проектів (на загальну суму $ 4 
213 002) від 97 українських видавництв, внесок яких склав 50 % суми кожного проекту. Впродовж 
цього часу програма здійснила неабиякий вплив на книжковий ринок України: заповнено 
прогалину в сфері перекладних видань; створено можливість українцям отримати якісну літературу 
рідною мовою; зміцнилися зв’язки між іноземною й українською науковою спільнотою; проведено 
професійні тренінги для видавців і перекладачів; покращилася проблемна ситуація з дистрибуцією 
та інформуванням; розширилася спеціалізація наукових видань; започатковано нові тематичні 
напрями у видавництвах.

Труднощі, з якими зіткнулася програма у 2009 році:

Незважаючи на те, що програма з 2010 року припиняє свою грантову діяльність, організаційна і 
управлінська робота спрямована на пошук потенційних донорів, які зможуть прийняти доробок 
програми за десятиліття існування Проекту перекладів. Програмний менеджмент спрямовано 
на розробку завершальної стратегії і закриття програми в межах МФВ. Проводиться внутрішній 
аудит проектів, які ще не завершені. В результаті з’ясовано, що попри проведену роботу в межах 
пріоритетів програми в Україні й надалі залишається низьким соціальний капітал науковця, 
переклади потребують удосконалення й перекладацької майстерні, а книжки широкої мережі 
розповсюдження та промоції.



МФВ • Річний звіт 2009 • Програма “Соціальний капітал та академічні публікації”198

P
34

9,
 

Партнерство та співпраця:

В Україні й надалі лишається практично не заповненою ніша донорської підтримки книговидання, 
особливо стосовно підтримки перекладу 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 року МФВ і Ґете-Інститут започаткували спільну програму підтримки перекладів 
з німецької мови, яка успішно працювала в 2009 році. Досягнено домовленості про подальшу 
співпрацю в адвокаційній діяльності. Важливим досягненням у співпраці з Польським Інститутом 
у Києві стало проведення презентацій спільної програмної діяльності на Львівському книжковому 
форумі.
У 2009 році МФВ започаткував співпрацю з відділом з питань культури Посольства США в 
Україні щодо спільної підтримки перекладів сучасної американської літератури. Цього ж року між 
програмою та відділом Культурні горизонти фонду Open Ukraine провадилися дорадчі зустрічі 
в сфері видавничої галузі. Зокрема, проведено консультації про дослідження корупції в царині 
культурної підтримки.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Житомирська обл. 1 $ 2200
Запорізька обл. 1 $ 4895
м. Київ 33 $ 146589
Київська обл. 6 $ 34600
Львівська обл. 2 $ 19658
Тернопільська обл. 2 $ 11180
Хмельницька обл. 1 $ 4823
Чернівецька обл. 1 $ 4000
Операційні проекти 1 $ 20000
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Переклад німецької літератури 
українською мовою

Кількість проектів: 19 
Кількість організацій: 14
Сума:  $ 93209
Частка у загальній сумі проектів: 1.54%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Житомирська обл. 1 $ 2200
м. Київ 16 $ 75009
Київська обл. 2 $ 16000

 
Проекти, підтримані за програмою:

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 і видання українською мовою 

книжки Robert Musil “Der Mann ohne Eigenschaften” 
Сума: $ 10000
Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 

“Видавництво “Країна Мрій” (04074, м. Київ, 
вул. Лугова, 9, (будівля “Аспект”), 
тел. (044) 502-25-73)

Керівник проекту: Тисовська Наталя Ігорівна 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Preussler Otfried “Der Rauber Hotzenplotz”. 
Сума: $ 2500

Організація: ТОВ “Інформаційно-аналітична агенція 
“Наш час” (01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17, 
оф. 81, тел. (044) 569 10 74)

Керівник проекту: Слюсаренко Ніна Ігорівна 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Alfred Doeblin “Ermordung einer Butterblume 
und andere Erzaehlungen”. 

Сума: $ 3000

Організація: Житомирський державний університет 
імені Івана Франка (10008, м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 40, тел. 8(0412) 37-27-63)

Керівник проекту: Саух Петро Юрійович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки “Brecht, Bertolt: Ausgewaehlte Werke: Die 
Dreigroschenoper, Mutter Courage und ihre Kinder, 
Leben des Galilei”. 

Сума: $ 2200

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 Георгіївна 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Michael Ende. “Jim Knopf und Lukas, der 
Lokomotivfuehrer”. 

Сума: $ 4000

Організація: Благодійний фонд “Зіон” (03151, м. Київ, 
вул. Донецька, 35, к. 33, тел. (044) 242-83-17)

Керівник проекту: Квітка Віталій Миколайович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Christine Biernath. “Keinen Schlag weiter!”. 
Сума: $ 2900

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА 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: Клочко Діана Георгіївна 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Walter Benjamin “Zur Kritik der Gewalt und 
andere Aufsaetze”. 

Сума: $ 3000

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 Кушелевич 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книг Martin Buber “Ich und Du” та “Der Weg des 
Menschen nach der chassidischen Lehre”. 

Сума: $ 3000

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01133, м. Київ, вул. Вавілових, 
16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Mai Manfred “Medienpolitik in der Informations
gesellschaft”. 

Сума: $ 3200

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (01133, м. Київ, вул. Вавілових, 
16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською 

мовою книжки Niklas Luhmann. “Die Realitaet der 
Massenmedien”. 

Сума: $ 2600

Організація: ТОВ “Видавничий Дім Дмитра Бураго” 
(04080, м. Київ, а/с - 41, м. Київ-80, 04080, 
тел. 238-64-47, 238-64-49)

Керівник проекту: Бураго Дмитро Сергійович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Kuebler, Hans D. “Mythos Wissensgesellschaft”. 
Сума: $ 5500

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжний гуманітарний центр” 
(04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, Національний 
університет “Києво-Могилянська академія”, 
Молодіжний гуманітарний центр (Центр 
міжкультурної комунікації НАУКМА), корп. 6, кім. 206, 
тел. (044) 425-68-65, (044) 417 35 20)

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською 

мовою книжки Rentsch, Thomas “Die Konstitution 
der Mortalitaet: transzendentale Anthropologie und 
praktische Philosophie”. 

Сума: $ 4000

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Методика” (03150, м. Київ, м. Київ - 150, а/с 495, тел. 
(044) 529-96-13)

Керівник проекту: Криворучко Валентин Григорович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Dr. Wofgang Walther “Langenscheidt Standart 
Dictionary German”. 

Сума: $ 16900

Організація: Благодійний фонд “Фонд соціальної 
адаптації та інтеграції “Касталія-Фонд” 
(04210, м. Київ, вул. Фрунзе 103А, корп. 4, 
тел. 468-13-34)

Керівник проекту: Бєлорусець Євгенія Марківна 
Зміст проекту: Створення професійної платформи для 

перекладачів, авторів та художників. Організація 
семінарів та дискусій, присвячених проблемам 
перекладу німецької літератури. 

Сума: $ 5000

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 і видання українською мовою 

книжки Bloch Ernst “Das antizipierende Bewusstsein”. 
Сума: $ 6000

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

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Matthias Herdegen “Volkrecht”. 
Сума: $ 6000
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Організація: Спільне українсько-американське 
підприємство у формі ТОВ “Часопис “Критика” 
(01001, м. Київ, а/с 255, тел. (044) 235-80-03, 235-09-
07)

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Joseph Roth “Hiob”. 
Сума: $ 4509

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 Кушелевич 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки “Die kulturellen Werte Europas”, Hrsg. Hans 
Joas. 

Сума: $ 6000

Організація: Благодійний фонд “Зіон” 
(03151, м. Київ, вул. Донецька, 35, к. 33, 
тел. (044) 242-83-17)

Керівник проекту: Квітка Віталій Миколайович 
Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 

книжки Gabi Kreslehner “Charlottes Traum”. 
Сума: $ 2900

Переклад сучасної польської наукової літератури 
та есеїстики українською мовою

Кількість проектів: 5 
Кількість організацій: 5
Сума:  $ 17500
Частка у загальній сумі проектів: 0.29%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 9500
Київська обл. 1 $ 4000
Чернівецька обл. 1 $ 4000

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 Леонідівна 
Зміст проекту: Переклад українською мовою та 

видання книги Magdalena Tulli “Sny i kamienie”. 
Сума: $ 1500

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавництво “Книги - ХХІ” (58000, м. Чернівці, 
вул. Шептицького, 2, тел. (0372) 58 64 64)

Керівник проекту: Дроняк Василь Васильович 
Зміст проекту: Переклад українською мовою і видання 

книги Gustaw Herling-Grudzinski “Inny Swiat. Zapiski 
sowieckie”. 

Сума: $ 4000

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Організація: ТОВ “Видавниче підприємство “Юніверс” 
(08293, Київська обл., м. Буча, Ірпінський р-н, 
вул. Тарасівська, 32, к.165, тел. (044) 223-9499, 
581-33-65)

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Переклад українською мовою і видання 

книги Kapuscinski Ryszard “Podroze z Herodotem”. 
Сума: $ 4000

Організація: ТОВ “Інформаційно-аналітична агенція 
“Наш час” (01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17, 
оф. 81, тел. (044) 569 10 74)

Керівник проекту: Слюсаренко Ніна Ігорівна 
Зміст проекту: Переклад українською та видання книги 

Andrzej Sulima Kaminski “Historia Rzeczypospolitej 
Wielu Narodow 1505-1795”. 

Сума: $ 4000

Організація: Спільне українсько-американське 
підприємство у формі ТОВ “Часопис “Критика” 
(01001, м. Київ, а/с 255, тел. (044) 235-80-03, 
235-09-07)

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович 
Зміст проекту: Переклад українською мовою і видання 

книги Andrzej Chciuk “Atlantyda. Opowiesc o Wielkim 
Ksiestwie Balaku. Ziemia Ksiezycowa. Druga opowiesc 
o Wielkim Ksiestwie Balaku”. 

Сума: $ 4000

Переклад сучасної американської 
літератури українською мовою

Кількість проектів: 5 
Кількість організацій: 4
Сума: $ 20000
Частка у загальній сумі проектів: 0.33%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 10400
Київська обл. 2 $ 9600

 
Проекти, підтримані за програмою:

Організація: ТОВ “Майстерня книги” 
(03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2Б, 
тел. 38 (044) 248-89-31, 246-89-14)

Керівник проекту: Сачек Павло Володимирович 
Зміст проекту: Переклад і видання книги Т. Булат і 

Т. Філенка “Світ Миколи Лисенка. Національна 
ідентичність, музика і політика України XIX - початку 
XX століття”. 

Сума: $ 2000

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого 
фонду України (01135, Київська обл., 
м. Боярка, А/с 192, тел. (044) 390-11-39)

Керівник проекту: Самойленко Володимир 
Миколайович 

Зміст проекту: Переклад українською та видання книги 
Charles King “The Black Sea: A History”. 

Сума: $ 4600

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого 
фонду України (01135, Київська обл., м. Боярка, А/с 
192, тел. (044) 390-11-39)

Керівник проекту: Самойленко Володимир 
Миколайович 

Зміст проекту: Переклад українською та видання книги 
Immanuel Wallerstein “The Modern World-System I: 
Capitalist Agriculture and the Origins of the European 
World-Economy in the Sixteenth Century”. 

Сума: $ 5000

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 Костянтинович 

Зміст проекту: Переклад і видання українською мовою 
книжки Timothy Snider “The Reconstruction of Nations: 
Poland, Ukraine, Belarus, 1569-1999”. 

Сума: $ 3400

Організація: Приватне підприємство “Видавництво 
“Наука” (03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 13а, к. 68, 
тел. (044) 497 81 69)

Керівник проекту: Іщенко Андрій Юрійович 
Зміст проекту: Переклад українською мовою і видання 

книги Stanley B. Greenberg “Dispatches from the War 
Room: In the Trenches with Five Extraordinary Leaders”. 

Сума: $ 5000
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Лабораторія наукового перекладу

Кількість проектів: 1 
Кількість організацій: 1
Сума:  $ 5000
Частка у загальній сумі проектів: 0.08%

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжний гуманітарний центр” (04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 8/5, Національний університет 
“Києво-Могилянська академія”, Молодіжний 
гуманітарний центр (Центр міжкультурної комунікації 
НАУКМА), корп. 6, кім. 206, тел. (044) 425-68-65, 
(044) 417 35 20)

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович 
Зміст проекту: Вироблення єдиної української 

гуманітарно-суспільної термінології шляхом розробки 
і публікації Німецько-українського термінологічного 
словника гуманітарних наук. 

Сума: $ 5000

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Використання новітніх медій у діяльності 
громадських організацій

Кількість проектів: 5 
Кількість організацій: 5
Сума:  $ 24500
Частка у загальній сумі проектів: 0.41%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

Запорізька обл. 1 $ 4895
м. Київ 3 $ 14605
Київська обл. 1 $ 5000

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 Вікторович 
Зміст проекту: Створення сучасних ефективних форм 

інтелектуального життя та комунікації у царині 
філософії на основі використання можливостей 
новітніх (електронних) медіа. 

Сума: $ 4700

Організація: Громадська організація “Інтернет 
ініціативи” (03115, м. Київ, вул. Пушиної, 8-161, 
тел. (050) 640-41-68)

Керівник проекту: Ажнюк Ярослав Богданович 
Зміст проекту: Поширення знань про практичне 

використання мережі Інтернет і соціальних медіа 
шляхом підготовки тренерів і проведення ними 
тематичних освітніх заходів для регіональних 
українських НУО. 

Сума: $ 5000

Організація: Благодійна організація “Центр споживчих 
ініціатив” (01024, м. Київ, вул. Шовковична, 30Б, 
оф. 26, тел. (044) 256-84-84)

Керівник проекту: Афтанділянц Вадим Євгенійович 
Зміст проекту: Створення мультимедіа-посібника 

“Віртуальні соціальні мережі в діяльності 
громадських об’єднань”. 

Сума: $ 4905

Організація: Громадська організація “Укрпростір” 
(69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 76б/57, 
м. Запоріжжя, 69005, тел. 38 (06123) 9-30-47)

Керівник проекту: Колодяжний Микола Миколайович 
Зміст проекту: Розробка та поширення мультимедійних 

відеоуроків з новітніх веб-технологій у форматі 2.0 
(Google, Blog, RSS, Wiki, CNS, Webinar та ін.). 

Сума: $ 4895

Організація: Молодіжний інноваційний центр 
“Медіа-М” (03058, м. Київ, вул. Польова, 49 а, 
тел. (044) 592-11-38)

Керівник проекту: Шумлянський Станіслав Вікторович 
Зміст проекту: Створення спільноти громадянських 

подкастерів, підвищення обізнаності про 
ефективність подкасту та створення подкаст-каналу. 

Сума: $ 5000

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Відкритий доступ
Кількість проектів: 7 
Кількість організацій: 6
Сума: $ 34061
Частка у загальній сумі проектів: 0.56%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 3 $ 8400
Львівська обл. 1 $ 9658
Тернопільська обл. 2 $ 11180
Хмельницька обл. 1 $ 4823

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Тернопільський державний технічний 
університет імені Івана Пулюя (46001, м. Тернопіль, 
вул. Руська, 56, тел. (0352) 52-41-81)

Керівник проекту: Шкодзінський Олег Ксаверович 
Зміст проекту: Створення електронного архіву універ-

ситету для забезпечення відкритого доступу до нау-
кових та методичних праць інженерно-технічного 
спрямування. 

Сума: $ 3680

Організація: Обласна громадська організація “Центр 
Стратегічних Ініціатив” (29013, м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 36, оф. 601, тел. (0382) 65-31-73)

Керівник проекту: Нікітін Дмитро Геннадійович 
Зміст проекту: Створення єдиної загальнодоступної 

електронної системи для реєстру та обліку архівних 
фондів. 

Сума: $ 4823

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 Анатолійович 
Зміст проекту: Підвищення ефективності використання 

інформаційних ресурсів НАН України та інформу-
вання міжнародної наукової спільноти про наукові 
досягнення та розробки інститутів НАН України. 

Сума: $ 2500

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 Ігорівна 
Зміст проекту: Забезпечення відкритого доступу до 

дослідницьких матеріалів та наукових публікацій у 
гуманітарній сфері шляхом підтримки функціону-
вання Відкритого гуманітарного архіву “Антропос”. 

Сума: $ 9658

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжна асоціація релігієзнавців” (03065, м. Київ, 
просп. Комарова ,19, кв. 42, тел. (044) 408-57-62)

Керівник проекту: Хромець Віталій Леонідович 
Зміст проекту: Створення системи ісламознавчих 

досліджень в Україні. 
Сума: $ 2000

Організація: Національний університет “Києво-
Могилянська Академія” (04070, м. Київ, 
вул. Г.Сковороди, 2, корп. 1, к. 216, 
тел. (044) 425-60-96)

Керівник проекту: Ярошенко Тетяна Олександрівна 
Зміст проекту: Створення міждисциплінарного архіву 

відкритого доступу для комунікаційних потреб 
українських та іноземних науковців. 

Сума: $ 3900

Організація: Тернопільський державний технічний 
університет імені Івана Пулюя (46001, м. Тернопіль, 
вул. Руська, 56, тел. (0352) 52-41-81)

Керівник проекту: Шкодзінський Олег Ксаверович 
Зміст проекту: Проведення дистанційного трейнінгу 

та організація семінару для користувачів Відкритого 
Доступу, розвиток інституційного репозитарію ELARTU. 

Сума: $ 7500

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 3 
Кількість організацій: 2
Сума: $ 24500
Частка у загальній сумі проектів: 0.41%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 4500
Операційні проекти 1 $ 20000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: ТОВ “Видавництво “Промінь” 
(01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 32, оф.403, 
тел. (044) 286 69 29)

Керівник проекту: Бойченко Михайло Іванович 
Зміст проекту: Переклад українською мовою і видання 

книги Нікласа Лумана “Соціальні системи” (Luhmann, 
Nicklas “Soziale Systeme”). 

Сума: $ 2000

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

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Переклад українською і видання книги 

Апеля К.-О. “Дискурс та відповідальність” 
(Apel K.-O. Diskurs und Verantworung). 

Сума: $ 2500

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

Керівник проекту: Лютий Тарас Володимирович 
Зміст проекту: Проведення конференції, виставки та 

зустрічі з нагоди видання 500 книжок, перекладених 
українською мовою в рамках програми СКАП МФВ. 

Сума: $ 20000

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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Проекти, підтримані Правлінням МФВ

Кількість проектів:  3 
Кількість організацій: 3
Сума: $ 29175
Частка у загальній сумі проектів: 0.48%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума

м. Київ 2 $ 19175
Львівська обл. 1 $ 10000

Організація: Громадська організація “Незалежний 
культурологічний журнал “Ї” (79005, м. Львів, 
вул. Грушевського, 8, к.3А, тел. (0322) 60-22-90)

Керівник проекту: Возняк Тарас Степанович 
Зміст проекту: Підтримка випуску 4 чисел Незалежного 

культурологічного журналу “Ї” : “Голокост у Львові”, 
“Татарський Крим”, “Чернівці – тигель культур”, 
“Наслідки ІІ світової війни” та його безоплатне 
розповсюдження серед громадських організацій, 
державних установ, дипломатичних місій, органів 
місцевого самоврядування, центральних і 
регіональних бібліотек. 

Сума: $ 10000

Організація: Державне підприємство “Державне 
спеціалізоване видавництво “Музична Україна” 
(м. Київ, вул. Пушкінська, 32, тел. (044) 235-11-08)

Керівник проекту: Томенко Олеся Миколаївна 
Зміст проекту: Видання книги пісень “Білі птиці снігів” 

з метою поширення серед музичних колективів, 
хорів, співаків та звучання пісень з цієї книги в 
різних куточках України, починаючи від сільських 
клубів, міст, районів у професійному та авторському 
виконанні для формування духовності та пісенної 
культури української нації. 

Сума: $ 4375

Організація: ТОВ “Видавництво “Факт” 
(04080, м. Київ, а/с 76, тел. (044) 287 18 82)

Керівник проекту: Фінкельштейн Леонід Петрович 
Зміст проекту: Промоція видання однотомника драм 

Лесі Українки: підготовка та проведення серії 
презентацій у містах України, лекцій, круглих столів 
та читацьких конференцій за участю провідних 
літературознавців - дослідників творчості Лесі 
Українки. 

Сума: $ 14800

ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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СТРУКТУРА ВИТРАТ 
МФВ 2009 РОКУ   
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Структура витрат 
МФВ 2009 року
Структура витрат за напрямами діяльності

Напрям діяльності Кількість проектів Сума

Програма “Посилення впливу громадянського 
суспільства”

99 $ 1533150

Програма “Громадське здоров’я” 67 $ 882449

Програма “Верховенство права” 64 $ 1305547

Європейська програма 54 $ 666424

Програма “Засоби масової інформації” 38 $ 321388

Освітня програма 27 $ 581776

Антикризова гуманітарна програма 40 $ 231946

Програма “Рома України” 32 $ 198544

Програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” 84 $ 547759

Програма “Соціальний капітал і академічні 
публікації”

48 $ 247945

Разом 553 $ 6516928
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Розподіл підтриманих проектів за регіонами України

Регіон Кількість Проектів Сума

АР Крим 13 $ 158849

Вінницька обл. 10 $ 102980

Волинська обл. 9 $ 70954

Дніпропетровська обл. 13 $ 153885

Донецька обл. 23 $ 186531

Житомирська обл. 3 $ 20847

Закарпатська обл. 24 $ 121188

Запорізька обл. 6 $ 22964

Івано-Франківська обл. 8 $ 76542

м. Київ 166 $ 1970006

Київська обл. 14 $ 320440

Кіровоградська обл. 9 $ 82787

Луганська обл. 28 $ 360698

Львівська обл. 39 $ 451414

Миколаївська обл. 10 $ 98980

Одеська обл. 13 $ 135545

Полтавська обл. 8 $ 118755

Рівненська обл. 14 $ 144593

м. Севастополь 3 $ 43750

Сумська обл. 12 $ 129947

Тернопільська обл. 8 $ 85264

Харківська обл. 24 $ 453645

Херсонська обл. 13 $ 174073

Хмельницька обл. 7 $ 182601

Черкаська обл. 10 $ 55541

Чернівецька обл. 12 $ 111363

Чернігівська обл. 13 $ 199403

Операційні проекти 41 $ 483382
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Програма “Посилення впливу 
громадянського суспільства”

$ 1533150 (23.5%)

Програма 
“Громадське здоров’я” 

$ 882449 (13.5%)

Програма “Верховенство права”

$ 1305547 (20.0%)

Європейська програма

$ 666424 (10.2%)

Програма “Соціальний капітал і 
академічні публікації”

$ 247945 (3.8%)

Освітня програма

$ 581776 (8.9%)

Програма “Схід-Схід: 
партнерство без кордонів”

$ 547759 (8.4%)

Програма “Засоби 
масової інформації”

$ 321388 (4.9%)

Антикризова 
гуманітарна програма

$ 231946 (3.6%)

Програма 
“Рома України”

$ 198544 (3.0%)

РОЗПОДІЛ НАДАНИХ ГРАНТІВ ЗА ПРОГРАМАМИ
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РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПІДТРИМАНИХ МФВ ПРОЕКТІВ 2009 року – 553, 2008 року – 443, 2007 року – 592
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РОЗПОДІЛ НАДАНИХ ГРАНТІВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

3951216
2264950

ЗАГАЛЬНА СУМА НАДАНИХ МФВ ГРАНТІВ 2009 року – $  року – $  року 6,516,928, 2008 року – $ 8 року – $ 8 року 5,695,905, 2007 року – $ 2007 року – $ 2007 року 6,647,946
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Організації, підтримані 
МФВ у 2009 році

Організація
Підтримано 

проектів
Загальна 
сума, $

1. Асоціація “Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти” 
(02002, м. Київ, вул. М.Раскової 11, офіс 605, тел. (044) 541-01-00)

1 $ 17585

2. Асоціація жінок Харківщини “Берегиня” (61145, м. Харків, пл. Свободи, 5 к.127-128 
(2 під’їзд, 1-ий поверх))

1 $ 7092

3. Асоціація Мінімальної Інвазивної і Паліативної Терапії (83099, м. Донецьк, проспект 
Ілліча, 14, тел. (062) 295 37 83)

1 $ 1235

4. Бахчисарайська районна громадська організація “Український дім” (98400, 
АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 38-В, пом. 9, 
тел. 8(0652) 27-45-66)

1 $ 7710

5. Білоцерківська міська громадська 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)

2 $ 116135

6. 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)

2 $ 38735

7. Благодійна асоціація допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД “Світло надії” 
(36000, м. Полтава, вул. Артема, 28-А, тел. (0532) 50-85-99 8 050 908 07 20)

3 $ 69946

8. Благодійна організація “Благодійний фонд “Перше вересня” (01014, м. Київ, 
вул. Тимірязєвська, 2, тел. (044) 286-45-94)

1 $ 24800

9. Благодійна організація “Благодійний фонд “Пчелка” (65009, м. Одеса, 
Адміральський проспект, буд. 1 “В”, кв. 45, тел. 8 (094) 94-86-940)

1 $ 10000

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

1 $ 18000

11. Благодійна організація “Запорізький обласний благодійний фонд “Маріам” (72311, 
м. Запоріжжя, вул. Лесі Українки, 28-А, тел. 0619 43-81-39)

1 $ 4316

12. Благодійна організація “Клуб “Світанок” (83003, м. Донецьк, вул. Капітіна 
Ратнікова, 8а, кв. 1, тел. 062 386-82-46)

1 $ 9995

13. Благодійна організація “Клуб “Твій вибір” (84646, Донецька обл., м. Горлівка, 
а/с 1913 (пр. Перемоги, 72), тел. (0624) 52-19-15)

1 $ 20000

14. Благодійна організація “Піклувальна рада” (79008, м. Львів, а/с 823, 
тел. (032) 235-53-39)

1 $ 20410

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

2 $ 160707

16. Благодійна організація “Рада у справах людей похилого віку м.Києва” (04114, 
м. Київ, вул. Вишгородська, 67, тел. 431-05-09)

1 $ 13850

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

1 $ 765
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18. Благодійна організація “Центр споживчих ініціатив” (01024, м. Київ, 
вул. Шовковична, 30Б, оф. 26, тел. 256-84-84)

1 $ 4905

19. Благодійна організація “Чернігівський жіночий правозахисний центр” 
(14014, м. Чернігів, вул. Толстого ,120, а/с 797, тел. (0462) 4 83 26)

1 $ 13560

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

1 $ 37400

21. Благодійна організація багатодітних християнських сімей “Надія” 
(65025, м. Одеса, вул. Бочарова, 25, тел. 8 (0482) 711-85-58)

1 $ 5972

22. Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною 
недостатністю “Джерела” (04209, м. Київ, вул. Богатирська, 16А, дошкільна 
установа 607, тел. (0(044) 411-03-32, 411-82-13)

1 $ 10000

23. Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-психологічної інформації “Усі 
разом” (79016, м. Львів, вул. Шевченка, 32/11, тел. (0322) 270-45-94032 298 44 41)

1 $ 23985

24. Благодійний фонд “Відкритий світ” (69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 32, 
офіс 1, тел. (0612) 24-07-17)

2 $ 7559

25. Благодійний фонд “Віртус” (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Фурманова, 3, оф. 44, 
тел. (0562) 470-0511, 785-89-93)

1 $ 10000

26. Благодійний фонд “Воля” (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Більшовицька, 7, 
кв.41, тел. 8 04744 4-20-21)

1 $ 4681

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

4 $ 83158

28. Благодійний фонд “Діти в потребі” (80261, вул. Центральна, 1, селище міського 
типу Лопатин, Радехівський район, Львівська область, тел. (097) 185-40-50)

1 $ 4000

29. Благодійний фонд “Дроп ін центр” (01001, м. Київ, а/с 52, тел. (044) 497 70 48, 
272 33 59)

1 $ 10000

30. Благодійний фонд “Життя без болю” (65110, м. Одеса, вул. Балківська, буд. 4, офіс 
21, тел. 38 (048) 743-92-50)

1 $ 11921

31. Благодійний фонд “Зіон” (03151, м. Київ, вул. Донецька, 35, к. 33, 
тел. (044) 242-83-17)

2 $ 5800

32. Благодійний фонд “Інститут аналізу політики та стратегій” (03057, м. Київ, 
вул. С. Перовської, 5, к, 900, тел. (044) 456-13-86)

1 $ 2500

33. Благодійний фонд “Інтелект” (37800, Полтавська обл., м. Хорол, м. Хорол, 
вул. Леніна, 33, тел. 8 053 623-45-91)

1 $ 2009

34. Благодійний фонд “Лицем до лиця” (18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 80, 
кв. 26, тел. 38 (0472) 63-80-93, 38 (0472) 73-58-22)

1 $ 10000

35. Благодійний фонд “Мальва Бабанки” (20351, вул. Леніна, 17, смт. Бабанка, 
Уманський район, Черкаська область, 20351)

1 $ 5535

36. Благодійний фонд “Місія Інтелектуальних Ініціатив” (01034, м. Київ, 
вул. Пушкінська, 1/3-5, офіс 46, тел. 279 86 24, 229 86 24)

1 $ 19993

37. Благодійний фонд “Салюс” (79000, м. Львів, п/с №320, тел. 8(0322) 40-33-62) 1 $ 532

38. Благодійний фонд “Спільна справа” (65009, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 3 
кв. 24, тел. (048) 702 48 52)

1 $ 3462
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39. Благодійний фонд “Твоє джерело надії” (99040, м. Севастополь, вул. Хрюкіна, 5 кв. 
45, тел. 0692 67 98 02)

1 $ 13250

40. Благодійний фонд “Фонд соціальної адаптації та інтеграції “Касталія-Фонд” (04210, 
м. Київ, вул. Фрунзе 103А, корп. 4, тел. 468-13-34)

1 $ 5000

41. Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, тел. 
(0322) 98-00-39)

1 $ 1500

42. Благодійний фонд “Щаслива дитина” (69095, м. Запоріжжя, а/с 1878, 
тел. 38 (066) 513-34-35)

1 $ 547

43. Благодійний фонд допомоги невиліковно хворим “Мати Тереза” (76002, 
м. Івано-Франківськ, вул. Новаківського, 8, тел. (034) 78 17 19, 50 14 00)

1 $ 10000

44. Благодійний фонд Львівський центр підтримки осіб із загальними розладами 
розвитку “Відкрите серце” (79060, м. Львів, вул. Пулюя, 27, корп. 3, 
тел. (0322) 644 755)

1 $ 5315

45. Буковинський центр реконструкції і розвитку (58000, м. Чернівці, вул. Штейнбарга, 
23, тел. (0372) 52-00-85 додатковий 2-00-85,(03722) 7-03-30)

1 $ 17600

46. Великоберезнянське районне культурно-просвітнє товариство ромів “Романі Яг” 
(89000, Закарпатська обл., смт. В. Березний, вул. Партизанська, буд. 57, 
тел. (03135) 2-16-24)

1 $ 6000

47. 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)

1 $ 6000

48. Вінницька обласна громадська організація “Вінницький прес-клуб” 
(21027, м. Вінниця, просп. Космонавтів, 42/71, тел. 8(0432) 52-59-73)

1 $ 3576

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

2 $ 19950

50. Вінницька правозахисна група (21000, м. Вінниця, вул. Козицького, 54/1, 
тел. (0432) 270-112)

1 $ 24475

51. Вознесенська міська громадська організація “Агентство економічного розвитку” 
(56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Леніна, 41 (2 поверх),
тел. (05134) 3-22-50)

2 $ 15500

52. Волинська обласна громадська молодіжна організація “Волинський інститут 
підтримки та розвитку громадських ініціатив” (43000, м. Луцьк, вул. Глушець, 49, 
офіс 51, тел. 8 (0332) 78-59-65)

2 $ 18419

53. Волинська обласна громадська організація “Волинський прес-клуб” 
(43025, м. Луцьк, вул. Шевченка, 14, тел. 0332 72 45 48)

1 $ 5650

54. Волинська округа Пласту - Національної скаутської організації України 
(43025, м. Луцьк, а/с 229, тел. 38 050 438-29-13)

1 $ 11380

55. Всеукраїнська асоціація викладачів історії, громадянознавства та суспільних 
дисциплін “Нова Доба” (79008, м. Львів, вул. Галицька, 1/5, тел. 0322 74-34-55)

1 $ 107

56. Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська спілка з 
прав людини” (04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, к. 309, тел. (044) 417-4118)

2 $ 58397

57. Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська асоціація паліативної 
допомоги” (01133, м. Київ, Інженерний провулок, 4, тел. (044) 594 02 78)

1 $ 6855



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2009  219
P

34
9,

 

Організація
Підтримано 

проектів
Загальна 
сума, $

58. Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД” (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 87 б, тел. (044) 467-75-67, 467-75-69, 
467-75-84)

1 $ 6443

59. Всеукраїнська благодійна організація “Турбота про літніх в Україні” (02100, м. Київ, 
вул. Бажова, 2, кв. 23, тел. (044) 559 38 63)

1 $ 478

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

1 $ 18000

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

1 $ 2266

62. Всеукраїнська благодійна організація “Фонд Віктора Пінчука – Cоціальна 
Ініціатива” (01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, тел. (044) 490-48-35)

1 $ 29750

63. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація правників України” 
(04071, м. Київ, вул. Межигірська, 5, оф. 15, тел. 492 88 48)

1 $ 450

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

1 $ 19000

65. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація учасників замісної 
підтримувальної терапії України” (49128, м. Дніпропетровськ, вул. Братів 
Трофімових, 113, тел. (056) 785-89-83)

1 $ 24000

66. Всеукраїнська громадська організація “Громадянська мережа “ОПОРА” 
(01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 10, к. 3, тел. (044) 503-08-23)

2 $ 60882

67. Всеукраїнська громадська організація “Жіночий консорціум України” 
(01001, м. Київ, вул. Костьольна, 10, кв. 28, тел. (044) 592 68 54)

1 $ 5066

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

1 $ 16548

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

1 $ 6079

70. Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України” 
(04212, м. Київ, а/с 56, Київ-212, тел. (044) 419 00 61)

1 $ 50000

71. Всеукраїнська громадська організація “Український центр вивчення історії 
Голокосту” (01011, м. Київ, пр. Кутузова, 8, к. 107, тел. 295 90 30)

1 $ 150

72. Всеукраїнська громадська організація “Фундація медичного права та біоетики 
України” (79044, м. Львів, вул. Бойківська, 10/3, тел. 8 (0322) 76-55-07)

3 $ 50309

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

1 $ 8200

74. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Європейське майбутнє України” 
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду,б. 35, кв. 22, 
тел. 8 (056) 374-11-81, 8 (056) 373-64-84)

1 $ 6000

75. Всеукраїнська молодіжна громадська організація інвалідів з вадами зору 
“Генерація успішної дії” (01133, м. Київ, Печерський узвіз, 5, м. Київ 01133, 
тел. 8 (044) 422-08-23)

1 $ 10000

76. Всеукраїнське громадське об’єднання “Громадська Ліга “Україна-НАТО” 
(02140, м. Київ, пр. Бажана, 30/32, тел. (044) 574 - 75 - 03)

1 $ 14320
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77. Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання “Національна асамблея 
інвалідів України” (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5А, к. 110, 
тел. 279-61-82)

1 $ 13680

78. Всеукраїнський благодійний фонд “Дитячий Світ” (04053, м. Київ, вул. Артема, 15, 
тел. 481-09-49)

1 $ 2000

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

2 $ 50000

80. Всеукраїнський фонд “Ромські діти України” (90644, Закарпатська обл., м. Рахів, с. 
Ростоки, 380, тел. (03132) 233 13)

1 $ 3000

81. Громадська дитяча організація “ЮнПресКлуб” (84646, Донецька обл., м. Горлівка, 
бул. Димитрова, 76, ауд. 224 (ПДЮТ), тел. 06242 43 1 78)

1 $ 6633

82. Громадська духовно-просвітницька організація “Чачімо” (62472, Харківська обл., м. 
Мерефа, вул. Оболонська, 28б, тел. (066) 799 17 72)

1 $ 7000

83. Громадська молодіжна організація ромів “Терне по нейво дром” (Молодь на новій 
дорозі) (88000, м. Ужгород, вул. Швабська, 32, тел. (050) 540 90 44)

1 $ 3000

84. Громадська організація “Агентство Стійкого Розвитку Луганського регіону” (91016, 
м. Луганськ, 45-А, офіс 22, вул. Братів Палкіних, тел. 064 258 19 98)

3 $ 26397

85. Громадська організація “Агенція економічного розвитку Турківщини” 
(82547, вул. Івана Франка, 4, смт. Бориня, Турківський район, Львівська область, 
тел. 38 (03269) 34-313)

1 $ 2699

86. Громадська організація “Агенція розвитку Радехівщини” (80200, Львівська обл., 
м. Радехів, пр-т Відродження, 3, м. Радехів, Львівська обл.80200, 
тел. 8 (03255) 2-27-09)

1 $ 4837

87. Громадська організація “Асоціація інвесторів будівництва жилого будинку” 
(03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 34, офіс А 405, тел. 38 (044) 229-57-79)

1 $ 20000

88. Громадська організація “Асоціація карикатуристів” (03142, м. Київ, 
вул. Вернадського, 57, кв.39, тел. 424 70 99)

1 $ 6560

89. Громадська організація “Асоціація керівників шкіл м. Києва” (04215, м. Київ, 
пр-т Радянської Ураїни, 32-Є, тел. (044) 434 84 64)

1 $ 10300

90. Громадська організація “Асоціація медіа-юристів” (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
27-а, тел. (044) 235 33 31)

2 $ 14000

91. Громадська організація “Асоціація підтримки розвитку місцевого самоврядування” 
(91493, м. Луганськ, кв. Шевченко, 14/67, тел. (0642) 59-97-05.)

2 $ 26580

92. Громадська організація “Асоціація приватних закладів освіти м. Києва” (02121, 
м. Київ, вул. Вербицького, 24 б, тел. 560-96-58)

1 $ 4800

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

1 $ 2307

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

2 $ 27429

95. Громадська організація “Громадський комітет захисту конституційних прав та 
свобод громадян” (91055, м. Луганськ, а/с 98, тел. (0642) 55-34-25)

2 $ 57188

96. Громадська організація “Громадський рух “Ліга Офіцерів Севастополя” (99029, 
м. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 15/15, тел. 0692 44 37 14)

1 $ 8000



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2009  221
P

34
9,

 

Організація
Підтримано 

проектів
Загальна 
сума, $

97. Громадська організація “Громадський рух “Новий погляд” (02092, м. Київ, а/с 118, 
тел. 8 (044) 362-60-49)

2 $ 40740

98. Громадська організація “Дитяче козацьке товариство Рівненщини” 
(33028, м. Рівне, а/с 114, тел. 8 050 689-02-49)

1 $ 11984

99. Громадська організація “Діксі Груп” (02154, м. Київ, Русанівський бульвар, 6 
кв. 22, тел. 8 (066) 723-94-10)

1 $ 15000

100. Громадська організація “Експертна група” (Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Щорса, 72, кв. 72, тел. 38 (097) 260-70-50)

2 $ 28500

101. Громадська організація “Євпаторійський центр регіонального розвитку” (97400, АР 
Крим, м. Євпаторія, вул. Інтернаціональна, 133, тел. 8 (06569) 42-6-42)

2 $ 15000

102. Громадська організація “Європа без бар’єрів” (м. Київ, вул. Володимирська, 42, 
офіс 21, тел. (044) 238-68-43)

1 $ 13580

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

1 $ 9528

104. Громадська організація “За професійну журналістику” (01054, м. Київ, а/с 154, тел. 
(050) 944 03 25, (044) 425-31-55)

1 $ 24000

105. Громадська організація “Інсайт” (01001, м. Київ, а/с 351В, тел. (050) 410 75 59) 1 $ 897

106. Громадська організація “Інститут адвокасі Луганщини” (91042, м. Луганськ, а/с 25, 
тел. 8 (099) 006 58-84)

1 $ 11500

107. Громадська організація “Інститут виборчого права” (04070, м. Київ, вул. Волоська, 
8/5, к. 324, 04070, тел. 463-65-93)

1 $ 39250

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

1 $ 11684

109. Громадська організація “Інститут інформаційного права” (79000, м. Львів, 
вул. Хвильового, 38/41, тел. (032) 261 46 71)

1 $ 4000

110. Громадська організація “Інститут лідерства, інновацій та розвитку”” 
(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, пов. 8, тел. 8 (044) 286 66-68)

1 $ 10000

111. Громадська організація “Інститут масової інформації” (01133, м. Київ, вул. 
Крупської, 8, тел. (044) 461 90 23)

1 $ 10000

112. Громадська організація “Інститут політичної освіти” 
(01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44-А, тел. 8(044) 278-55-16, 278-55-43)

1 $ 8505

113. Громадська організація “Інститут правових досліджень і стратегій” 
(61002, м. Харків, а/с 10397, тел. (057) 700-67-72)

6 $ 124154

114. Громадська організація “Інститут регіонального розвитку” 
(79008, м. Львів, пл. Галицька, 7, тел. 38 (0322) 97-18-54)

1 $ 12000

115. Громадська організація “Інститут розвитку регіональної преси” (01601, м. Київ, 
Печерський узвіз, 3, к. 404, 01601, тел. 8(044) 289-07-25)

1 $ 9940

116. Громадська організація “Інтернет ініціативи” (03115, м. Київ, вул. Пушиної, 8-161, 
тел. (050) 640-41-68)

1 $ 5000

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

1 $ 15000
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118. 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 $ 23320

119. Громадська організація “Карпатське Агентство Прав Людини “Вестед” 
(88015, м. Ужгород, вул. 8 Березня, 46/125, тел. (0312) 61-96-61)

1 $ 5000

120. Громадська організація “Комітет прямої дії” (м. Київ, вул. Підвисоцького, б. 10, офіс 
3, тел. (098) 552-77-00)

1 $ 14000

121. Громадська організація “Кримський центр ініціатив у eлектронному урядуванні” 
(98000, АР Крим, м. Судак, вул. Жовтнева, 34, тел. 38 (006566) 33-852)

2 $ 56982

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

4 $ 113557

123. Громадська організація “Луганська обласна фундація “Регіон і Громада” 
(91000, м. Луганськ, вул. Пушкіна, буд. 8, оф. 304, тел. (0642) 93 24 59)

1 $ 10000

124. Громадська організація “Луганський обласний центр політичних та соціологічних 
досліджень “Політсоціум” (91055, м. Луганськ, вул. Октябрська, 46, 
тел. (0642) 52-81-31)

1 $ 12000

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

2 $ 10370

126. Громадська організація “Маріупольська спілка молоді” (87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, б-р Хмельницького, 24-А, тел. 0629 54 38 51)

1 $ 12000

127. Громадська організація “Муніципальний центр стратегічного планування і 
маркетингових досліджень” (27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, 
вул. Ювілейна, 1, к. 120, 119, тел. (05236) 7-39-17, 2-06-26,38 (067) 578-96-05)

1 $ 6704

128. Громадська організація “Надія покоління” (44863, с. Маковичі, Турійський район, 
Волинська область,, тел. 8 033639-87-22)

2 $ 8156

129. Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання “Дух і Літера” (04070, 
м. Київ, вул. Сковороди, 2, к. 4, кім. 210, тел. (044) 425-60-20)

3 $ 12400

130. Громадська організація “Незалежний культурологічний журнал “Ї” 
(79005, м. Львів, вул. Грушевського, 8, к.3А, тел. (0322) 60-22-90)

1 $ 10000

131. Громадська організація “Незалежний центр політичних досліджень” (01034, 
м. Київ, вул. Лисенка, 8, офіс 9, тел. (044) 279-24-35, 599-42-51, 599-4251)

2 $ 29142

132. Громадська організація “Нікопольський центр духовної та соціально-психологічної 
реабілітації “Відкриті двері” (53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул. В. Усова, 34/37, тел. (05662) 4-29-72)

1 $ 10000

133. Громадська організація “Об’єднання нечуючих педагогів” (02173, м. Київ, 
вул. Березняківська, 16-А, к. 239, тел. (044) 287 2180)

1 $ 13402

134. Громадська організація “Поділля” (03039, м. Київ, пр-кт 40-річчя Жовтня, 48, 
оф. 31, Київ 03039, тел. (044) 593 24 38)

1 $ 1710

135. Громадська організація “Подільська сільськогосподарська дорадча служба” 
(21000, м. Вінниця, вул. Соборна, 72/107, тел. 38 (0432) 35-00-22)

1 $ 3642

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

1 $ 9800

137. Громадська організація “Правозахисний центр “Поступ” (91050, м. Луганськ, 
вул. Градусова, 10, офіс 138, тел. (0642) 49-59-63)

1 $ 24538
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138. Громадська організація “Роми Берегівщини” (90202, Закарпатська обл., 
м. Берегове, вулиця Робоча, 80, тел. 8 (03141) 24-939)

1 $ 5000

139. Громадська організація “Сприяння міжкультурному співробітництву” (СМС)” 
(65014, м. Одеса, вул. Базарна, 11, кв. 27)

1 $ 2150

140. Громадська організація “Студія медіа-проектів “Вартові демократії” (02156, 
м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 22, к. 215, тел. 38 (044) 513-28-42)

1 $ 9970

141. Громадська організація “Телекритика” (01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 34-Б, 
тел. (044) 235 70 91)

1 $ 21865

142. Громадська організація “Територія успіху” (25011, м. Кіровоград, вул. Єгорова, 19, 
кв. 2, тел. (0522) 27-09-63)

2 $ 21973

143. Громадська організація “Український центр економічних і політичних досліджень ім. 
Олександра Разумкова” (01034, м. Київ, вул. Мазепи, 34, 2 поверх., 
тел. (044) 201-11-98)

2 $ 27100

144. Громадська організація “Укрпростір” (69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 76б/
57, м. Запоріжжя, 69005, тел. 38 (06123) 9-30-47)

2 $ 10542

145. Громадська організація “Філософія Серця” (21037, м. Вінниця, а/с 4033, 
тел. (0432) 57-04-24)

1 $ 11931

146. Громадська організація “Фонд “Європа ХХІ” (м. Київ, 5, кв. 6, пр-т Перемоги, 
тел. (044) 236-08-96)

1 $ 70000

147. Громадська організація “Фонд “Правова просвіта” (83050, м. Донецьк, 
пр. Ватутіна, 1-А, кім. 104, тел. 062 337 93 84)

1 $ 10000

148. Громадська організація “Фонд підтримки молодіжного та олімпійського плавання” 
(01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 9, тел. 38 (044) 280-65-66)

1 $ 2089

149. Громадська організація “Фонд Суспільної Безпеки” (01033, м. Київ, а/с 100, 
тел. (044) 331 68 31)

1 $ 12000

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

1 $ 5000

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

2 $ 39348

152. Громадська організація “Центр “Соціальні індикатори” (04070, м. Київ, а/с 92, 
тел. (044) 537 33 76)

1 $ 18500

153. Громадська організація “Центр громадської адвокатури” (79008, м. Львів, 
вул. Родини Крушельницьких, 3/13, тел. (032) 235-45-19)

3 $ 42000

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

1 $ 15000

155. Громадська організація “Центр економічного розвитку” (04116, м. Київ, 
вул. Старокиївська , 10, 3-й пов., офіс 211, тел. (044) 379-29-08)

1 $ 10000

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

1 $ 907

157. Громадська організація “Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України” 
(01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, оф. 21, тел. (044) 238 68 43)

3 $ 35618
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158. Громадська організація “Центр підтримки громадських і культурних ініціатив 
“Тамариск” (49000, м. Дніпропетровськ, а/с 907, тел. (0562) 716-45-77, 716-45-76)

2 $ 18575

159. Громадська організація “Центр правової допомоги населенню “Громадський 
захисник” (м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 44, корпус Е, офіс 24, 
тел. (044) 201 64 79)

1 $ 13700

160. Громадська організація “Центр Стратегічного партнерства” (88017, м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, тел. 8 0312 64-44-51)

1 $ 7250

161. Громадська організація “Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних 
мистецтв”. (61013, м. Харків, а/с 10964, тел. (057) 714 01 03)

1 $ 8195

162. Громадська організація “ЦЕНТР ЮЕЙ” (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А, 
тел. 067 466 06 55; 066 732 50 88)

1 $ 7780

163. Громадська організація “Школа політичної аналітики” (04070, м. Київ, вул. 
Волоська, 8/5, корп. 4, к. 424, 423, тел. (044) 230 82 39, (066) 734-69-52)

7 $ 72421

164. Громадська організація Товариство циган Закарпаття “Рома” (88007, м. Ужгород, 
вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

1 $ 1500

165. Громадське об’єднання “Волинські перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

1 $ 9399

166. Громадське об’єднання “За майбутнє Херсона” (73000, м. Херсон, вул. Суворова, 
37, тел. (0552) 26 31 46)

1 $ 12000

167. Громадське об’єднання “Співробітництво для прогресу” (11700, Житомирська 
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Войкова, 87 пом.1, тел. 066 817 94 09)

1 $ 4647

168. Громадський Інформаційно-Методичний центр “Всесвіт” (61003, м. Харків, 
пров. Слюсарний, 10, кв. 2, тел. (057) 731 10 76)

3 $ 40500

169. Громадський центр “Ділові ініціативи” (76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 26,, тел. (0342) 77 65 55)

2 $ 25936

170. Державне підприємство “Державне спеціалізоване видавництво “Музична Україна” 
(м. Київ, вул. Пушкінська, 32, а, тел. 235-11-08)

1 $ 4375

171. Державне підприємство “Державний центр інформаційних ресурсів України” 
(01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел. (044) 270-61-99)

1 $ 42748

172. Державне підприємство “Інститут паліативної та хоспісної медицини Міністерства 
Охорони Здоров’я України” (02125, м. Київ, Вул. Петра Запорожця, 26)

2 $ 10408

173. Дитяча громадська організація Театра естради “Клас” (94207, Луганська обл., 
м. Алчевськ, вул. Запорізька, 161, к. 21, м. Алчевськ, тел. 8 (06442) 9-10-85)

2 $ 9246

174. Дніпропетровська міська громадська організація “Асоціація захисту прав 
споживачів житлово-комунальних послуг “Наш дім” (49089, м. Дніпропетровськ, 
вул. Суворова, 14, кв. 61, тел. (056) 788-42-75)

2 $ 28000

175. Дніпропетровська обласна громадська організація “Дніпропетровський 
координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики” (49102, 
м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110, тел. (056) 77-66-456)

2 $ 33392

176. Дніпропетровська обласна громадська організація “Промінь” (49094, 
м. Дніпропетровськ, вул.Яружна, буд. 49а, к. 17, тел. 8 (056) 78-98-018)

1 $ 13100

177. Донецька міська громадська організація “Альянс” (83015, м. Донецьк, 
вул. Набережна, 149, к. 37, тел. (062) 338-40-83)

1 $ 1235
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178. Донецька міська громадська організація “Центр міжнародної безпеки” (83112, 
м. Донецьк, пр. Ленінський, 92/87, тел. 38 (062) 304-51-42)

2 $ 14380

179. Донецька міська громадська організація Фонд соціального розвитку “Наше 
майбутнє” (83037, м. Донецьк, вул. Кірова, 121/7, м. Донецьк, 83037, 
тел. 38 (062) 349-8104)

1 $ 6906

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

1 $ 3600

181. Донецька обласна громадська організація “Рідна Країна” (84330, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Маріупольська, 7, тел. (06264) 41 91 99)

1 $ 11700

182. Донецька обласна громадська організація “Центр політологічних досліджень” 
(83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24/48, тел. 38 (062) 304-40-97)

1 $ 2700

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

4 $ 40912

184. Донецький обласний благодійний фонд “Допомога дітям-інвалідам” (83087, 
м. Донецьк, вул. Калініна, буд. 42, кв. 5, тел. 8 (062) 389-17-61; (062) 387-71-01)

1 $ 11747

185. Донецький обласний громадський центр тверезості та оздоровлення “Іскра” 
(82017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 54,, тел. 062 386 81 90)

1 $ 3650

186. Житомирський державний університет імені Івана Франка (10008, м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 40, тел. 8(0412) 37-27-63)

1 $ 2200

187. Житомирський обласний центр молодіжних ініціатив (10008, м. Житомир, 
вул. Івана Кочерги, 11, тел. (0412) 41-89-82)

1 $ 14000

188. Закарпатська обласна організація “Ужгородський прес-клуб” (88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 3, тел. 03122 61 24 79)

1 $ 3350

189. Закарпатське обласне товариство ромів “Бахтало Дром” (“Щаслива дорога”) 
(88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 14, кв. 5, тел. (03122) 2-97-29)

1 $ 3372

190. Закарпатське обласне товариство ромів “Романі Чгіб” (“Ромська мова”) 
(88000, м. Ужгород, вул. Дарвіна, 19, тел. (0312) 63-81-35)

2 $ 8000

191. Закарпатське обласне товариство циган “Амаро Дром” (88000, м. Ужгород, 
вул. Тімірязєва, 46, тел. (03122) 25 509)

2 $ 5756

192. Закарпатське циганське культурно-просвітнє товариство “Романі Яг” (88007, 
м. Ужгород, вул. Тельмана, 1/48 а, тел. (0312) 638 241, 61-39-56, 61-41-21)

2 $ 12000

193. Закарпатський обласний благодійний фонд “Благо” (88018, м. Ужгород, вул. 
Швабська, 17/2, тел. 8 (063) 255-54-91)

1 $ 5000

194. Закарпатський обласний благодійний фонд “Закарпаття проти СНІДу” (88000, 
м. Ужгород, 72, вул. Другетів, тел. 0312 61-76-47)

1 $ 4010

195. Закарпатський обласний благодійний фонд “Романо лунго трайо” (“Ромське довге 
життя”) (88000, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 25/7, тел. (03122) 36 156)

1 $ 4500

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

1 $ 18000

197. Західноукраїнський медіа-центр “Нова журналістика” (79007, м. Львів, вул. 
Гребінки 5, офіс 1, тел. 8 (032) 225-60-14,8-050-370-27-14)

1 $ 17900
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198. Звенигородська районна громадська організація “Ромаї Катуна” (20200, 
Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Бульварна, 3, тел. 8-04740-2-32-06)

1 $ 3000

199. Інститут програмних систем Національної академії наук України (03680, м. Київ, 
пр. Глушкова, 40, корпус, 5, тел. (044) 526 55 07)

1 $ 2500

200. Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України (01135, Київська обл., 
м. Боярка, А/с 192, тел. (044)390-11-39)

2 $ 9600

201. Київське міське відділення Всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська 
мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД” (02099, м. Київ, вул. Новодарницька, 26Б, 
тел. (044) 566 96 73)

1 $ 12909

202. Кіровоградська обласна громадська організація “Центральноукраїнський центр 
громадських ініціатив” (25026, м. Кіровоград, вул. Червонозорівська, 7, кв. 2)

1 $ 1820

203. Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва 
(25006, м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 24, тел. (0522) 22 65 79)

1 $ 6000

204. Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації 
“Асоціація сприяння самоорганізації населення” (25005, м. Кіровоград, а/с 48, 
тел. 38 (0522) 27-27-54)

1 $ 11500

205. Коломийська міська організація Всеукраїнської громадської організації 
“Громадянська мережа “ОПОРА” (78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, 1, 
вул. І.Мазепи, тел. 03433 7 28 06, (097) 729-07-09)

1 $ 6150

206. Коломийська територіальна організація “Зелений світ” (78200, Івано-Франківська 
обл., м. Коломия, вул. Попадюка, 20, тел. (03433) 2 34 87)

1 $ 5000

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

1 $ 3000

208. Кримський республіканський благодійний фонд “Світ Криму” (95017, 
м. Сімферополь, вул. Київська, 38/34, тел. (0652) 57 17 66)

1 $ 9990

209. Луганська обласна громадська організація “Бізнес-клуб “Європейський вибір” 
(93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Науки ,13, тел. (06452) 2 80 41)

1 $ 10000

210. Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація “Чайка” (91021, 
м. Луганськ, кв. Гайового, буд. 6 А, тел. 8 0642 65-49-14)

1 $ 13500

211. Луганська обласна організація “Суспільна служба правової допомоги” 
(91042, м. Луганськ, а/с 25, тел. (0642) 71-04-16, 8 (099) 006-58-84)

1 $ 11000

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

3 $ 41000

213. Луганське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26, 
тел. (0645) 2 42-196)

1 $ 32030

214. Луганський благодійний фонд “Крок у майбутнє” (91055, м. Луганськ, вул. 
Куракіна, 4/123, тел. (0642) 93-26-10)

2 $ 19992

215. Луганський обласний благодійний фонд імені Юрія Єненка (91033, м. Луганськ, 
квартал Шевченка, 36/28, тел. (0642) 63 70 10)

2 $ 15602

216. Львівська громадська організація “Центр досліджень місцевого самоврядування” 
(79000, м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), тел. (032) 24-324-16)

2 $ 24835
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217. Львівська міська громадська організація “Західна Аналітична Група” 
(79000, м. Львів, пр. Крива Липа, 6, тел. 297-19-32)

1 $ 25000

218. Львівська міська громадська організація “Інститут політичних технологій” 
(79008, м. Львів, пл. Ринок, 8, тел. (032) 235 48 61)

1 $ 6960

219. Львівська міська громадська організація “Центр гуманітарних досліджень” 
(79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 208, тел. (032) 239-41-18)

1 $ 9658

220. Львівська міська громадська організація “Центр Інформаційного Консалтингу” 
(79010, м. Львів, вул. Севастопольська, 5/5, тел. 322-35-68-48)

1 $ 8380

221. Львівська обласна організація Всеукраїнської Громадської Організації 
“Громадянська мережа ОПОРА” (79007, м. Львів, вул. Наливайка, 7/6, 
тел. (0322) 54-61-63)

1 $ 15430

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

1 $ 16710

223. Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих “Час Життя” (54055, м. Миколаїв, 
вул. Потьомкінська, 138, тел. (0512) 48 96 38)

1 $ 19970

224. Миколаївська асоціація геїв, лесбіянок та бісексуалів “Ліга” (54001, м. Миколаїв, 
вул. Потьомкінська, 110, тел. (0512) 35-81-42)

1 $ 941

225. Миколаївська обласна організація Національної спілки журналістів України 
(54027, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, к. 216, тел. (0512) 37-43-56)

1 $ 6000

226. Миколаївський місцевий благодійний фонд “Центр соціальних програм” 
(54052, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 325/1, тел. 8 (0512) 63-66-96)

1 $ 6371

227. Миколаївський міський благодійний фонд Мета “Від спільного бачення до спільних 
дій” (54003, м. Миколаїв, Потьомкінська, 143 а, тел. 8 (0512) 55-03-60)

1 $ 15000

228. Миколаївський обласний благодійний фонд боротьби з туберкульозом 
“Віта-Лайт” (54030, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 49, оф. 52, 
тел. (0512) 37 31 20, (0512) 76 83 00)

2 $ 18490

229. 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 $ 1380

230. Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина”
(79000, м. Львів, а/с 316, тел. (032) 257-682)

1 $ 17500

231. Міжнародна благодійна організація “Інформаційний центр “Зелене досьє”
(01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80 , кімн. 501, тел. 227-6277)

1 $ 10850

232. Міжнародна благодійна організація “Ромський жіночий фонд “Чіріклі” 
(03127, м. Київ, вул. Васильківська, 53, к. 1, офіс 93, тел. 044 257 19 29)

1 $ 40000

233. Міжнародна благодійна організація “Центр тестових технологій і моніторингу 
якості освіти” (01133, м. Київ, вул. І. Кудрі, 32, к. 415, тел. (050) 385-84-46)

3 $ 52864

234. Міжнародна громадська організація “Дім Свободи - Україна” (03150, м. Київ, 
вул. Горького, 160, к. 2, тел. (044) 522-80-67)

1 $ 12000

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

3 $ 32861

236. Міжнародна громадська організація “Ми Українці” (01011, м. Київ, 
вул. Рибальська, 2, офіс 208, тел. 280-75-85)

1 $ 2500
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237. Міжнародна громадська організація “Міжнародний інститут проблем ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу” (03150, м. Київ, вул. Предславинська, 38, кв. 143, тел. 528-37-14)

2 $ 18000

238. Міжнародна громадська організація ромів “КЭТАНЭ” (73000, м. Херсон, 
вул. Горького, 28, тел. +3 8 055 249-32-70)

1 $ 10000

239. Міжнародна ліга “Матері і сестри молоді України” (03141, м. Київ, 
вул. Солом’янська, 29,кв. 9, тел. (044) 467-20-88)

1 $ 19210

240. Міжнародний благодійний фонд “Академія української преси” (04060, м. Київ, 
вул. Вавілових, 16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

5 $ 40088

241. Міжнародний благодійний фонд “Вертикаль” (03115, м. Київ, 
вул. Генерала Вітрука, 7А, кв.16, тел. (044) 652-24-85)

1 $ 10000

242. Міжнародний благодійний фонд “Карітас України” (79016, м. Львів, 
вул. Озаркевича, 4, м. Львів 79016, тел. 8 (032) 225-68-91)

1 $ 18980

243. Міжнародний благодійний фонд “Мистецька скарбниця” (01103, м. Київ, 
вул. Кіквідзе, 4а, офіс 49, тел. (044) 490 13 42)

1 $ 8000

244. Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” 
(03680, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корпус 10А, 9-й поверх, тел. 8 (044) 490-54-85, 
490-54-86)

1 $ 100000

245. Міжнародний благодійний фонд “Міжнародний фонд досліджень освітньої 
політики” (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 24-б, офіс 1, тел. (044) 455 69 81)

2 $ 30960

246. Міжнародний благодійний фонд “Фундація юридичних клінік України” (01024, 
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

3 $ 19904

247. Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської Академії 
(04070, м. Київ, вул. Сковороди, 6, офіс 45, тел. (044) 238-2763, 
416-1543, 417 8461)

1 $ 12940

248. Міжнародний жіночий правозахисний центр “ЛаСтрада – Україна” 
(03113, м. Київ, а/с 26, тел. (044) 205 36 94)

2 $ 3542

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

2 $ 21000

250. Міська громадська організація “Народна допомога-Львів” (79495, м. Львів, 
вул. Івана Франка, 69, м. Львів-Винники, тел. 8 (032) 243-51-03)

1 $ 2738

251. Міська громадська організація “Рівненський прес-клуб” (33010, м. Рівне, 
вул. Дубенська, 113 в, тел. 0362 43-82-03)

1 $ 13810

252. Міська громадська організація “Сєвєродонецька агенція розвитку громади” 
(93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а, тел. 8(06452) 551-50)

1 $ 9995

253. Міська молодіжна громадська організація “Екоклуб” (33023, м. Рівне, а/с 73, 
м. Рівне 33023, тел. 8 (0362) 23-70-24)

1 $ 8066

254. Міська молодіжна громадська організація “Молодіжна Альтернатива “М’АРТ” 
(14000, м. Чернігів, а/с 79, тел. (046) 277 41 10)

4 $ 93382

255. Міський благодійний фонд “Молода Громада” (65009, м. Одеса, вул. 
Черняховського, 11, м. Одеса, 65009, тел. 8 (048) 715-36-06)

1 $ 11100

256. Міський центр гуманістичних технологій “Ахалар” (14000, м. Чернігів, а/с 69, 
тел. 8(0462) 677-312)

1 $ 12620
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257. Молодіжна громадська організація “Академія Української молоді” 
(79021, м. Львів, вул. С. Петлюри, 49/97, тел. (0322) 76-95-45)

1 $ 19835

258. Молодіжна громадська організація “Асоціація захисту прав молоді Волині” 
(43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, тел. (03322) 483 12)

2 $ 17950

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

2 $ 12431

260. Молодіжна громадська організація “Молодіжна асоціація релігієзнавців” 
(03065, м. Київ, просп. Комарова ,19, кв. 42, тел. 408-57-62)

1 $ 2000

261. Молодіжна громадська організація “Молодіжний гуманітарний центр” (04070, 
м. Київ, вул. Волоська, 8/5, Національний університет “Києво-Могилянська 
академія”, Молодіжний гуманітарний центр (Центр міжкультурної комунікації 
НАУКМА), корп. 6, кім. 206, тел. (044) 425-68-65, (044) 417 35 20)

3 $ 24000

262. Молодіжна громадська організація “Творче молодіжне об’єднання “Нівроку” 
(46016, м. Тернопіль, вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел. (0352) 420 172)

3 $ 43500

263. Молодіжна громадська організація “Центр правових та політичних досліджень 
“СІМ” (79000, м. Львів, а/с 106-66, Головна пошта, тел. (032) 297 19 32)

1 $ 16750

264. Молодіжна організація “Інформаційно-правовий центр “Наше право” 
(79058, м. Львів, вул. Газова, 26, офіс 318, тел. (032) 294 92 63)

3 $ 30000

265. Молодіжна організація “Молодіжний парламентський клуб” (53403, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Бульварна, 1, тел. 8 056 653-24-31, 
8 (05665) 32-492)

1 $ 3818

266. Молодіжна організація “Нова генерація” (73000, м. Херсон, вул. Миколаївське 
шосе, 19-А, оф.411, тел. 0522-41-03-00, 48-57-48)

1 $ 12500

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

3 $ 29456

268. Молодіжний інноваційний центр “Медіа-М” (03058, м. Київ, вул. Польова, 49 а, 
тел. (044) 592-11-38)

1 $ 5000

269. Національна спілка кінематографістів України (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 
6, тел. (044) 227 75 57)

1 $ 9450

270. Національний університет “Києво-Могилянська Академія” (04070, м. Київ, 
вул. Г.Сковороди, 2, корп. 1, к. 216, тел. 425-60-96)

2 $ 23770

271. Непідприємницька громадська організація “Західноукраїнський центр соціального 
партнерства” (33028, м. Рівне, а/с 114, тел. 0362 22 10 81)

1 $ 13500

272. Обласна громадська організація “Альянс ромен Черкащини” (20200, 
Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Бульварна, 3, тел. (067) 220-1468)

1 $ 6266

273. Обласна громадська організація “Центр Стратегічних Ініціатив” 
(29013, м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, оф. 601, тел. (0382) 65-31-73)

1 $ 4823

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

1 $ 15000

275. Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (65023, м. Одеса, а/с 209, тел. (048) 716-40-18, (048) 716-46-83)

1 $ 20000

276. Одеська правозахисна група “Верітас” (65023, м. Одеса, а/я 259, 
тел. (048) 784-0394)

1 $ 8620
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277. Орган самоорганізації населення - комітет мікрорайону “Гагарінець” 
(91057, м. Луганськ, кв. Гагаріна, д. 14, к. 10, тел. 8 (0642) 50-84-24)

1 $ 10000

278. Орган самоорганізації населення “Комітет мікрорайону “Русанівка” (02154,
м. Київ, Русанівська набережна, 20, м. Київ 02154, тел. 295-18-74)

2 $ 19500

279. Павлоградський міський благодійний фонд “Горєніє” (51400, Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, 98/401, вул. К.Маркса, тел. (05632) 6-02-81)

1 $ 7000

280. Перечинська районна громадська організація Закарпатського циганського 
культурно-просвітнього товариства “Романі Яг” (89200, Закарпатська обл., 
смт. Перечин, вул. Цегельна, 20, тел. (034) 527 27 14, 8 - 245 -2 - 27 - 14)

1 $ 6000

281. Подільський центр прав людини (21050, м. Вінниця, а/с 8216, тел. (0432) 35-14-66) 1 $ 7227

282. Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів “Союз 
організацій інвалідів України” (36023, м. Полтава, бульв. Конева, 6/1, 
тел. (05322) 24 883 (0532) 569560)

1 $ 8500

283. Приватне підприємство “Видавництво “Наука” (03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 
13а, к. 68, тел. 497 81 69)

1 $ 5000

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

3 $ 22560

285. Регіональна громадська організація “Луганська правова фундація” (91051, 
м. Луганськ, квартал Якіра, 8/33, тел. (0642) 61 43 22)

1 $ 12270

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

1 $ 7104

287. Регіональний інформаційний і правозахисний Центр для геїв та лесбійок “Наш 
світ” (02100, м. Київ, а/с 173, тел. 044 573-54-24)

1 $ 1010

288. Рівненська міська молодіжна громадська організація “Новий рівень” 
(33023, м. Рівне, а/с 20, тел. 8 (0362) 43-67-96)

1 $ 2415

289. Рівненська обласна громадська організація “Комітет виборців України” (33028, 
м. Рівне, вул. Княгині Ольги 8, 2 поверх або а/с 80, тел. 0362-26-39-43, 26-38-47)

1 $ 11000

290. Рівненська обласна правозахисна громадська організація “Агентство 
журналістських розслідувань” (33010, м. Рівне, вул. Дубенська, 46, к. 75, 
тел. 8 (066) 257-13-31)

1 $ 8518

291. Рівненське обласне відділення Всеукраїнської Благодійної Організації 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (33000, м. Рівне, 
вул. Вербова, 43/118, м. Рівне, 33000, тел. 38 (0362) 63-02-33)

1 $ 12170

292. Ріпкинська районна громадська організація “Центр сприяння економічному та 
соціальному розвитку Ріпкинського регіону” (15000, вул. Святомиколаївська, 
буд. 92, смт Ріпки, Ріпкинський район, Чернігівська область, тел. (04641) 2-31-00)

1 $ 17000

293. Севастопольське відділення Всеукраїнського Комітету підтримки Програми ООН 
щодо навколишнього середовища (99011, АР Крим, м. Севастополь, 
вул. Демидова, 13, тел. 8 (0692) 55-90-66)

1 $ 15000

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

1 $ 801
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295. Сімферопольська міська громадська організація “Регіональне ресурсне агентство 
“Крим-Перспектива” (95006, м. Сімферополь, вул. Хацка, 13, кв.1, 
тел. (0652) 505 812)

1 $ 6000

296. СПД Жупанський Олексій Олегович (08293, Київська обл., м. Буча, Ірпінський р-н, 
вул. Тарасівська, 7а, тел. (044) 223 94 99)

2 $ 16000

297. Спільне українсько-американське підприємство у формі ТОВ “Часопис “Критика” 
(01001, м. Київ, а/с 255, тел. (044) 235-80-03, 235-09-07)

2 $ 8509

298. Станиця Краматорськ Пласту- Національної Скаутської організації України 
(84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 28, тел. 0626 44-2266)

1 $ 7278

299. Старобільська районна громадська правозахисна жіноча організація “Вікторія” 
(92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1, а, 
тел. (06461) 3-22-67)

1 $ 7860

300. Сумська міська громадська організація “Молодіжна педагогічна спілка” 
(40030, м. Суми, вул. Леваневського, 26. м. Суми 40030, тел. 8 (0542) 25-78-68)

2 $ 14921

301. Сумська міська громадська організація “Центр досліджень регіональної політики” 
(40030, м. Суми, а/с 44, тел. (0542) 60-10-13)

1 $ 32420

302. 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, 79-86-68)

3 $ 28258

303. Сумська міська громадська організація одиноких матерів та матерів-інвалідів 
“Вербена” (40034, м. Суми, пр. М. Лушпи, 10/338, тел. (0542) 32 47 37, 
(0542) 799-002)

1 $ 13500

304. Сумська обласна молодіжна громадська організація “Клуб ресоціалізації хімічно 
узалежнених “Шанс” (40003, м. Суми, вул. Привокзальна, 3, а, тел. (0542) 78 3538)

2 $ 21130

305. Сумське міське об’єднання громадян “Громадське бюро “Правозахист” 
(40030, м. Суми, Червона площа, 6, офіс 4, тел. 8 (054 2) 610 901)

1 $ 5477

306. Сумський обласний комітет молодіжних організацій (40030, м. Суми, 
вул. Горького,2, кв. 3, тел. (0542) 77-03-29)

2 $ 14241

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

3 $ 34790

308. Тернопільська благодійна фундація “Бізнес-інкубатор Тернопільщини” 
(46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, м. Тернопіль, 46008, тел. (0352) 528310)

1 $ 9710

309. Тернопільська обласна округа молодіжної організації “Пласт - Національна 
скаутська організація України (м. Тернопіль)

1 $ 5874

310. 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 $ 15000

311. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (46001, 
м. Тернопіль, вул. Руська, 56, тел. (0352) 52-41-81)

2 $ 11180

312. ТОВ “Видавництво “Промінь” (01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 32, оф.403, 
тел. (044) 286 69 29)

1 $ 2000

313. ТОВ “Видавництво “Факт” (04080, м. Київ, а/с 76, тел. (044) 287 18 82) 1 $ 14800

314. ТОВ “Видавниче підприємство “Юніверс” (08293, Київська обл., м. Буча, Ірпінський 
р-н, вул. Тарасівська, 32, к.165, тел. (044) 223-9499, 581-33-65)

1 $ 4000
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315. ТОВ “Видавничий Дім Дмитра Бураго” (04080, м. Київ, а/с - 41, м. Київ-80, 04080, 
тел. 238-64-47, 238-64-49)

1 $ 5500

316. ТОВ “Інформаційно-аналітична агенція “Наш час” (01054, м. Київ, 
вул. Павлівська, 17, оф. 81, тел. (044) 569 10 74)

2 $ 7000

317. ТОВ “Майстерня книги” (03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2Б, 
тел. 38 (044) 248-89-31, 246-89-14)

1 $ 2000

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

1 $ 19935

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

3 $ 42125

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

1 $ 6000

321. Товариство з обмеженою відповідальністю “Агенція журналістських розслідувань” 
(79071, м. Львів, вул. Щирецька, 36, тел. 8 (032) 295-90-01 (02))

1 $ 9436

322. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво “Книги - ХХІ” 
(58000, м. Чернівці, вул. Шептицького, 2, тел. (0372) 58 64 64)

1 $ 4000

323. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво “Країна Мрій” 
(04074, м. Київ, вул. Лугова, 9, (будівля “Аспект”), тел. (044) 502-25-73)

1 $ 2500

324. 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)

2 $ 7000

325. Товариство з обмеженою відповідальністю “Методика” (03150, м. Київ, 
м. Київ - 150, а/с 495, тел. (044) 529-96-13)

1 $ 16900

326. Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “ОНТ” 
(65012, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 68 г, тел. (0482) 300-852)

1 $ 5000

327. Товариство Лева (79000, м. Львів, вул. Ю.Дрогобича, 8/12, тел. (0322) 74 42 64) 1 $ 10920

328. Товариство музичної культури циган Закарпаття “Лаутарi” (88000, м. Ужгород, 
вул. Новака, 4/10, тел. (03122) 3-71-27)

1 $ 4950

329. Ужгородська районна організація “Союз Українок” (88000, м. Ужгород, 
вул. Бокшая, 4 (а/с 41 с), тел. 0312 3-64-40, (0312) 77-0-54)

2 $ 12500

330. Ужгородський навчально-виробничий центр “Ніка” (88000, м. Ужгород, Оноківська, 
16, тел. (0312) 63 85 56)

1 $ 15000

331. Українська асоціація видавців Періодичної преси (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 
22, оф.20, тел. (044) 425 5787)

1 $ 22000

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

3 $ 8150

333. Фонд розвитку громадських організацій “Західноукраїнський ресурсний центр” 
(79008, м. Львів, вул. Лисенка, 21, тел. 0322 97-66-24)

1 $ 17000

334. Фонд розвитку міста Миколаєва (54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79) 1 $ 16708

335. Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України (01133, м. Київ, 
б-р Лесі Українки, 26, офіс 228, тел. (044) 285-77-58, 286-4863)

1 $ 10000

336. Фундація “Громадський рух “Українці проти туберкульозу” (03110, м. Київ, а/с 101, 
тел. (044) 270 44 52)

1 $ 1545



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 2009  233
P

34
9,

 

Організація
Підтримано 

проектів
Загальна 
сума, $

337. Фундація імені князів-благодійників Острозьких (33028, м. Рівне, 
вул. Драгоманова, 11 (а/с 114), тел. (0362) 22-10-81)

4 $ 38026

338. Харківська міська громадська організація “Східноукраїнський Фонд соціальних 
досліджень” (61077, м. Харків, пл. Свободи, 6, кім. 335-336, тел. 057 714 14 08, 
38 (057) 714-21-34)

1 $ 8400

339. Харківська міська громадська організація “Харківський інститут соціальних 
досліджень” (61000, м. Харків, вул. Людвіга Свободи, 34, кв. 245, 
тел. (096) 364 - 87 - 14)

3 $ 56610

340. Харківська правозахисна група (61002, м. Харків, а/с 10430, 
тел. (057) 700-67-71, (098) 236-52-07)

2 $ 29205

341. Харківський благодійний фонд “Бней Бріт” імені Ісака Бабеля 
(61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 1, тел. (057) 756 63 95)

1 $ 1275

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

2 $ 8200

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

3 $ 34705

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

2 $ 497

345. Херсонська обласна організація Комітету виборців України (73036, м. Херсон, 
Придніпровський спуск, 1, офіс 8, тел. (0552) 32-50-26)

1 $ 39566

346. Херсонське міське товариство циган (73003, м. Херсон, вул. Горького, 28, 
тел. (0552) 49-32-70, (050) 588 05 55)

2 $ 8500

347. Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст” (73039, м. Херсон, 
вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 3/83, тел. (0552) 27 01 64)

1 $ 20000

348. Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я (73000, м. Херсон, 
вул. Фрунзе, 2, оф. 24, тел. (0552) 49-60-03)

1 $ 36305

349. Хмельницька обласна асоціація “Поділля Перший” (29000, м. Хмельницький, 
вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1, тел. (0382) 76-34-34)

1 $ 6000

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

2 $ 123000

351. Хмельницьке обласне громадське об’єднання сприяння ресоціалізації людей, які 
звільняються та перебувають в місцях позбавлення волі “Альтернатива” (29009, 
м. Хмельницький, вул. Городовікова, буд. 8, кв. 19, тел. 8 (067) 949-43-41)

1 $ 9430

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

1 $ 4750

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

3 $ 8356

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

1 $ 22500

355. Черкаська міська громадська організація “Товариство фахівців з промислового 
менеджменту” (18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 78, офіс 310, 
тел. (0472) 37 00 75)

1 $ 6317
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356. Черкаська обласна громадська організація “Романі рота” (19700, Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 2 А, кв. 61, офіс 2, тел. (067) 472-1058)

1 $ 6500

357. Черкаська обласна молодіжна громадська організація “Асоціація молодих 
правників” (18000, м. Черкаси, спуск Островського 32/1, кв. 1, 
тел. (0472) 38-48-17, 56-12-28, 38 48 17)

2 $ 12280

358. Черкаська обласна молодіжна громадська організація “Форпост” 
(м. Черкаси, вул. Конєва, 1, кв. 78)

1 $ 962

359. Чернівецька міська громадська організація “Громадська спілка “Буковинська 
партнерська агенція” (58000, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2, 3-й поверх, 
тел. (0372) 523745, 573034)

2 $ 19000

360. Чернівецька міська молодіжна організація “Клуб Української молоді” 
(58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 55-57-34)

2 $ 388

361. Чернівецька обласна громадська організація “Комітет виборців” 
(58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. (0372) 555-734)

1 $ 12250

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

1 $ 7000

363. Чернівецьке обласне громадське об’єднання “Буковинський центр виборчих 
технологій” (58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, кв. 16, тел. (0372) 55 58 06)

1 $ 9000

364. Чернігівська міська громадська організація “Громадська рада” 
(14017, м. Чернігів, а/с 891, тел. (0462) 67 75 75)

1 $ 12000

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

2 $ 27299

366. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Поліський фонд 
міжнародних та регіональних досліджень” (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 68, 
оф. 916, тел. (0462) 66 11 27)

2 $ 16542

367. Чернігівське міське національно-культурне товариство “Неве Рома” 
(14021, м. Чернігів, вул. Черкаська, 23, тел. (04622) 2-72-67)

1 $ 7000
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ОРГАНІЗАЦІЙНА 
СТРУКТУРА МФВ

НАГЛЯДОВА РАДА
ШПОРЛЮК Роман, Голова
ДЗЮБА Іван
ЗАБУЖКО Оксана
КУЙБІДА Василь
ТАРАСЮК Борис
ЧУБАРОВ Рафат
ЯКОВЕНКО Наталя

ПРАВЛІННЯ
БУРАКОВСЬКИЙ Ігор, Голова
ЗАХАРОВ Євген
КОЛІУШКО Ігор
КУРКОВ Андрій
ПЕТРОВА Наталія
ПІДЛУСЬКА Інна
ПРИТУЛА Володимир
СУШКО Олександр

ПРАЦІВНИКИ МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ “ВІДРОДЖЕННЯ”
БИСТРИЦЬКИЙ Євген виконавчий директор
САННІКОВА Наталія фінансовий директор
БЕЦА Олександр старший менеджер програмної діяльності
АРХИПСЬКА Олеся директор з інформаційно-комунікаційної діяльності
БАСІЛІЯ Христина директор з розвитку персоналу
АНТОНЕНКО Юлія керівник приймальні
АДАМЕНКО Євген інформаційний консультант
БАРАН Лілія координатор програми “Засоби масової інформації”
БАЙОР Федір бухгалтер
БІЛАЩИНЕЦЬ Христина асистент програми “Рома України”
БЕЗВОРОТНИЙ Віталій інформаційний консультант
ВИШНЕВСЬКА Неля головний бухгалтер
ВИННИЦЬКА Марія менеджер програми “Громадське здоров`я”
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ГОРЯЧЕВА Олександра менеджер програми “Посилення впливу громадянського суспільства”
ГАЛУШКО Артем менеджер компоненту “Право та охорона здоров`я”
ГОРДОННА Юлія асистент програми “Громадське здоров`я”
ГРИНЬКО Анастасія менеджер відділу зв’язків з громадськістю
ГУТРІНА Надія асистент Антикризової гуманітарної програми 
ДЕРКАЧ Геннадій старший фінансовий менеджер відділу управління проектами
ДЯЧЕНКО Аліна асистент програми “Посилення впливу громадянського суспільства”
ЖМУРКО Ольга координатор правових програм
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
КИЯК Наталія менеджер програми “Рома України”
КВАШУК Ольга асистент програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”
КОНОПЛЯННІКОВ Андрій координатор з технічної підтримки користувачів
КРАПЛИЧ Руслан директор Антикризової гуманітарної програми
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 та академічні публікації”
ЛАХТІОНОВ Володимир юрисконсульт
ЛИХМАН Марія контент-менеджер
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”
ПУШКАР Ірина асистент відділу зв’язків з громадськістю
РОМАНОВ Роман директор програми “Верховенство права”
РУДАКОВА Ольга фінансовий менеджер відділу управління проектами
САВЧУК Віра заступник головного бухгалтера
СМАГЛІЙ Катерина менеджер Антикризової гуманітарної програми 
СИТНИК Олександр адміністратор баз даних
СОЛОНЕНКО Ірина директор Європейської програми
ТИМОШЕВСЬКА Вікторія директор програми “Громадське здоров`я”
ТКАЧУК Катерина асистент програми “Соціальний капітал та академічні публікації”
ШУЛЬГА Дмитро старший менеджер Європейської програми
ШАПОВАЛ Ксенія координатор ініціативи “Паліативна допомога”
ЯВОРСЬКА Василина менеджер програми “Верховенство права”
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КОНТАКТИ

Міжнародний фонд “Відродження”

Інтернет: www.irf.ua
Email: irf@irf.kiev.ua
Поштова адреса: вул. Артема, 46, Київ, 04053
Телефон: (044) 461 97 09, (044) 461 95 00
Факс: (044) 486 76 29, (044) 486 01 66


