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 Міжнародний фонд “Відродження” 

Річний звіт 2010  

Міжнародний фонд “Відродження” висловлює щиру подяку 
всім партнерам, які фінансово та організаційно сприяють 

розвитку відкритого демократичного суспільства в Україні



Міжнародний фонд “Відродження” • Річний звіт 20102

P
34

9,
 

ПРО МІЖНАРОДНИЙ ФОНД 
“ВІДРОДЖЕННЯ”

Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) входить до мережі Фундацій Відкритого Суспільства 
(заснованих американським меценатом та філантропом  Джорджем Соросом), що складається з 
національних та регіональних фондів у більш, ніж семидесяти країнах світу, в тому числі в Африці, 

Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. В Україні Фонд 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. У 2010 році Фонд надав для сприяння неурядовим організаціям України 
грантів на суму, еквівалентну близько 10 мільйонів доларів США. Крім надання грантів іншим організаціям, 
МФ “Відродження” здійснює власну (операційну) діяльність, реалізуючи проекти у цільових галузях, що 
визначаються представниками громадськості. Фонд також відомий 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. Інформація щодо підтриманих Фондом проектів, їх змісту та обсягів 
фінансування публікується у цьому Річному звіті, а також на сайті МФВ у розділі “Проекти”. 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, надаються головним його засновником Джорджем 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 100 мільйонів доларів США.

Детальніше про діяльність МФ “Відродження” можна дізнатися на сайті www.irf.ua. Запрошуємо також 
відвідати нашу сторінку у мережі Facebook (Facebook.com/Irf.Ukraine).
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА У НОВИХ УМОВАХ

Для Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ), як й для всієї країни, минулий, 2010 рік був 
складним і суперечливим. За попереднього керівництва держави інституції громадянського 
суспільства України мали свободу діяльності – однак так і не стали потрібними тій владі для 

демократичних реформ.    

У минулому році нова влада декларувала наміри проведення ряду необхідних реформ – однак  
здійснювала їх у не системний та суперечливий спосіб. Повернення до Конституції 1996 р., яким 
було перерозподілено ряд владних повноважень до президентської гілки влади, було неоднозначно 
сприйняте суспільством. В цілому позитивне нове законодавство щодо судової реформи на практиці 
може ставити суддів у залежність від влади. Податковий кодекс, який спричинив значні протести 
підприємців, віддає перевагу інтересам великого бізнесу порівняно з малим і середнім, та не обмежує 
можливості корупції з боку податківців. Нові правила зовнішнього тестування створили певні умови для 
повернення корупції при вступі до вузів. 

Відбувалося погіршення ситуації з дотриманням прав людини, зі свободою слова, правом на мирні 
зібрання. Почалися судові переслідування правозахисників, чого у попередні роки не спостерігалося. 
Служба Безпеки України здійснювала перевірку громадських організацій для з’ясування, чи не 
спрямовуються гранти МФВ на вибіркову виборчу допомогу. Все це висвітлило одну з головних 
вад влади – нерозуміння значення та відсутність повноцінного відкритого діалогу з громадянським 
суспільством. А без цього навіть добрі наміри реформ приречені на невдачу. У тих державах, до 
стандартів яких, принаймні на словах, прагне влада, брак такого діалогу є ознакою недемократичності, 
непідзвітності, закритості.  

У 2010 році Міжнародний фонд “Відродження” продовжив підтримувати проекти, які допомагають 
громадянам вирішувати різноманітні практичні, значимі, проблеми на місцях, громадські ініціативи, які 
намагаються зробити владу підзвітною і прозорою. МФВ сприяв відкриттю нових регіональних центрів 
правової допомоги населенню, що особливо важливо для становлення правового, справедливого 
суспільства. Вже другій рік поспіль Фонд здійснював антикризову програму, завдяки якій тисячі дітей, 
людей з особливими потребами, молодь, дитячі садки, школи та інтернати, академічні видання, які 
потерпали внаслідок фінансово-економічної кризи, отримали можливість пережити та до певної міри 
подолати кризові явища. 
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Ми підтримували незалежний моніторинг перших 100 днів діяльності Уряду, та протягом усього року – 
роботу експертів над законодавством; громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів, 
за формуванням громадських рад при органах виконавчої влади, чесне проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, розвивали нові медіа та електронне урядування. Фонд сприяв реформам у галузі 
ЖКГ, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, надавав допомогу органам самоорганізації 
населення, сприяв захисту прав пацієнтів, розвитку хоспісів, розвитку суспільної толерантності та інтеграції 
Рома у суспільство. Особлива увага приділялася протидії намаганням впровадити різні форми 
обмеження свободи слова. Серед наших пріоритетів було сприяння європейській інтеграції України, 
зокрема, лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, а також розвиток зв’язків між неурядовими 
організаціями України, Європи та пострадянських країн.

Ми щиро вдячні всім нашим численним друзям і партнерам, підтримка яких дала змогу реалізувати 
цілий ряд важливих ініціатив. У цьому короткому Звіті Фонду ви маєте можливість ознайомитися з 
деякими із успішних проектів, здійсненими вітчизняними громадськими організаціями за підтримки 
МФВ у минулому році. Повну інформацією про підтримані у 2010 році проекти, а також стратегічні 
пріоритети та діяльність програм ви знайдете на інтерактивному веб-сайті www.irf.ua.

Євген Бистрицький, 
Виконавчий директор 

Міжнародного Фонду “Відродження”
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ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Програма “Посилення впливу громадянського суспільства” (керівник – Олексій Орловський) створює 
умови для діяльності неурядових організацій через сприяння їхньому вмінню та ініціативності брати участь в 
ухваленні рішень загальнодержавного та місцевого рівня,  захищати  права громадян як кінцевих споживачів 
державних та комунальних послуг. Тут ми хотіли би відзначити лише кілька успішних громадських ініціатив 
серед 147 проектів, які у 2010 році підтримала Програма.

Формування громадських рад при органах влади. Завдяки проекту Українського незалежного центру 
політичних досліджень, було проведено інформаційну кампанію та забезпечено надання консультацій 
з формування громадських рад при органах виконавчої влади шляхом проведення семінарів для 
представників неурядових організацій та органів влади, а також через створення спеціалізованого сайту 
http://gromrady.org.ua. Незважаючи на всі складнощі формування цих рад, неурядові організації, значною 
мірою завдяки підтримці цього проекту, отримали можливість увійти до їх складу. Проект буде продовжено, 
щоби врахувати помилки попередніх років та допомогти громадським радам працювати ефективно: 
здійснювати попередню експертизу рішень влади, надавати консультації для проведення державної 
політики у певній галузі.

За підтримки Програми та завдяки зусиллям громадських організацій було розроблено та передано у 
власність Секретаріату Кабінету Міністрів України електронного реєстру громадських експертиз.
Наразі Секретаріат КМУ проводить роботи з наповнення реєстру. До уваги зацікавлених громадян: віце-
прем’єр-міністром України було надано окреме доручення органам виконавчої влади щодо необхідності 
періодичного подання даних для розміщення їх у реєстрі (http://civic.kmu.gov.ua).

Підтримка громадського контролю за місцевою владою. Експерти Всеукраїнської громадської 
організації “Асоціація сприяння самоорганізації населення” розробили проект Закону України “Про 
загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання”. Закон передбачає 
врахування рішень загальних зборів (конференцій) членів громади органами місцевого самоврядування 
в їхній діяльності (http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2010/10/zakon-pro-grom-zbory-proekt.doc). 
Необхідність ухвалення такого закону була передбачена ще в 1997 році з прийняттям Закону “Про місцеве 
самоврядування в Україні”. Втім, за цей період реальних кроків, спрямованих на розвиток цієї форми 
локальної демократії, зроблено не було. На разі законопроект передано на розгляд профільного комітету 
Верховної Ради України: чекаємо на результат.

Організація “Комітет прямої дії” продовжила громадську кампанію, підтриману програмою спільно з 
Програмою UNITER та Фондом “Східна Європа”, і захистила права автомобілістів Києва. У квітні 2010 р. 
за позовом активістів “Комітету прямої дії” Київський окружний адміністративний суд визнав незаконним 
блокування коліс автомобілів, впроваджених КП “Київпастранс”. Це рішення підтвердив і Київський 
апеляційний суд. Зараз “Комітет прямої дії” планує надавати допомогу у поданні індивідуальних судових 
позовів до цього комунального підприємства щодо повернення необґрунтовано стягнутих сум платежів 
(http://www.kpd.in.ua/).

СТИСЛИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 
МФВ У 2010 РОЦІ
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Громадська організація “Лабораторія малого бізнесу” підготувала ряд змін щодо впорядкування 
землекористування через створення спеціальних електронних баз даних, які було впроваджено місцевою 
владою. Результатом стало суттєве збільшення збору орендної плати за користування земельними 
ділянками у м. Славутичі Київської області. Платежі з юридичних осіб до міського бюджету у першому 
півріччі 2010 року зросли на третину, а з фізичних осіб за перших 6 місяців року було зібрано майже стільки 
ж орендної плати, як і за весь 2009 рік.

Дії громадськості з реформування житлово-комунального господарства. Маємо визнати, що прихід до 
влади в Міністерстві з питань ЖКГ України нової команди призвів до суттєвого покращення рівня співпраці 
цього органу виконавчої влади з неурядовими організаціями та донорськими структурами. Це сприяло 
тому, що у 2010 році Програма спрямувала значну частину своїх зусиль на підтримку реформ саме в цій 
сфері. Загалом за напрямком “підтримка ОСББ” програмою було підтримано 12 проектів у 8 регіонах 
України. Серед найбільш значущих досягнень: 

“Асоціація захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг “Наш дім” та “Центр підтримки 
громадських і культурних ініціатив “Тамариск” за підтримки програми створили ресурсний центр для 
ОСББ Дніпропетровська: розроблена модель управління житловим фондом ОСББ керуючою компанією. 
Видано посібники, у яких висвітлено майнові, організаційні та фінансові аспекти діяльності ОСББ, наведено 
законодавчі акти, типові зразки потрібних документів. (http://osbb.dp.ua).

Львівською громадською організацією «Центр досліджень місцевого самоврядування» створено тренінговий 
центр для майбутніх управителів й керівників ОСББ. Організація підготувала та видала практичний посібник 
„Професійне управління житловою нерухомістю”. Фахівці Центру розробили систему, яка дозволить 
автоматизувати і спростити систему бухгалтерського обліку і розрахунку тарифів для ОСББ. 

За підтримки МФВ громадська організація «Асоціація інвесторів будівництва жилого будинку» захищала 
права громадян, які вклали кошти в спорудження житла. 35 ініціативним групам надали безкоштовні 
юридичні консультації, з представленням їхніх інтересів у судах. Інвестори створили три житлово-будівельних 
кооперативи, які в перспективі мають перебрати на себе функції забудовника та допомогти інвесторам 
самостійно добудувати проінвестоване ними житло. Детальніше дивіться  http://investhelp.com.ua/.

Розвиток е-врядування. У 2010 році за підтримки програми та у співпраці з Державним комітетом 
інформатизації України та МФВ, 27 квітня 2010 року при Державному підприємстві “Держінформресурс” 
було відкрито Національний центр електронного урядування (http://nc.gov.ua/). У грудні 2010 р. Кабінет 
Міністрів України за активної участі Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій 
та експертів Фонду ухвалив “Концепцію розвитку електронного урядування в Україні”. Програма 
допомагає у поширенні в Україні естонського досвіду, який є найкращим у сфері е-врядування в Європі. 
Впроваджується е-урядування і в регіонах України: у червні 2010 року Миколаївська міська рада ухвалила 
програму впровадження е-врядування у місті. Цей документ став першою програмою, ухваленою на рівні 
органів місцевого самоврядування в Україні та яку підтримав Фонд. 

УТВЕРДЖЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

Програма “Верховенство права” (керівник – Роман Романов) підтримує ініціативи громадянського 
суспільства, спрямовані на захист прав людини та основоположних свобод, сприяє підвищенню правових 
знань у громадян на всеукраїнському та місцевому рівнях, що реально допомагає людям повсякденно 
вирішувати важливі для їх життя питання.  

Посилення правових можливостей бідних верств населення. Цей напрямок “Верховенство права” 
розвиває з кінця 2009 р. у співпраці з Правовою Ініціативою Відкритого суспільства (Нью-Йорк, Будапешт) та 
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за часткової підтримки Фонду Віктора Пінчука. Безоплатну правову допомогу громадянам надають Центри 
правової інформації та консультацій. Жителі переважно невеликих громад, віддалених міст і сіл отримали 
можливість ефективно розпоряджатися своїм майном, захищати себе від свавілля недобросовісних 
роботодавців, а також використовувати наявну систему соціального захисту. Протягом 2010 р. більше 
10 000 громадян звернулися за допомогою до цих Центрів. 

Серед результатів роботи Центрів у 2010 році – розробка проекту Положення про Уповноваженого із 
захисту прав членів територіальної громади на Херсонщині; системна правова підтримка створенню 
кооперативів із вироблення та збуту сільськогосподарської продукції в селах Луганської області; 
правопросвітницькі кампанії із захисту права власності на землю в сільській місцевості на Хмельниччині. 
Понад третина звернень стосувалися питань соціального забезпечення. Мережею Центрів правової 
інформації та консультацій проведені публічні заходи щодо безвідповідальної відмови органів влади у 
наданні надбавок до пенсій тим громадянам, які мають на це законне право. 

Мережа налічує 15 Центрів у 6 областях України – Волинській, Хмельницькій, Київській, Полтавській, 
Луганській, Херсонській областях. У грудні 2010 року Фонд підтримав ряд проектів, які передбачають 
розширення мережі ще на 5 регіонів України.  Подальше впровадження Ініціативи має посилювати 
спроможність людей захищати та відстоювати свої права самостійно.

Права людини в діяльності органів внутрішніх справ. Навесні 2010 р. відбулися негативні зміни у 
стосунках МВС із організаціями громадянського суспільства. Значна кількість ініціатив, що реалізовувалися 
за підтримки МФВ і отримали схвалення як з боку громадян, так і працівників МВС, були зупинені. Було 
демонтовано встановлений у Жовтневому райвідділі МВС пілотний електронний реєстратор відвідувачів, який 
давав можливість отримати громадянам підтвердження свого перебування у райвідділі, давав інформацію про 
структуру райвідділу, можливості отримання правової допомоги, тощо – те, що робить дії міліції прозорими 
та підзвітними. Фактично припинила своє існування Громадська Рада з прав людини при МВС України. 
Було звільнено помічників Міністра з прав людини в усіх областях України. Мобільні групи, що здійснювали 
громадський контроль за додержанням прав затриманих осіб у районних відділах міліції та  ізоляторах 
тимчасового тримання, припинили свою діяльність.  За таких обставин Програма суттєво посилила підтримку 
громадськості, яка відслідковує додержання прав людини правоохоронними органами.

Асоціація українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів 
(УМДПЛ) стала наступником управління з моніторингу прав людини в МВС України, яке й було ліквідоване 
за рішенням Міністра внутрішніх справ України навесні 2010. Трирічний досвід роботи управління не 
лише не були втрачений, а й став основою для формування нової системи громадського контролю за 
діяльністю МВС України та інших правоохоронних органів. Організація проводить системний всеукраїнський 
моніторинг дотримання прав людини та основоположних свобод. Інформація про організацію доступна на 
сайті Асоціації УМДПЛ: www.umdpl.info

Вперше було проведено регіональне соціологічне дослідження оцінки діяльності органів внутрішніх 
справ. За підтримки Програми у 2010 році Харківський інститут соціальних досліджень, використовуючи 
адаптовану до українських реалій британську методологію -  British crime survey,  провів опитування 
громадської думки мешканців Харкова про те, як вони оцінюють діяльність міліції http://khisr.kharkov.ua/index.
php?id=1291897441. Як показали результати дослідження, лише 30% опитаних вважають, що міліція добре 
виконує свою роботу, близько 25% - взагалі не можуть дати міліції будь-яку оцінку. В той же час, система 
звітності міліції, що діє в Україні ще з радянських часів,  щороку дає майже 100% показник розкриття 
злочинів, до якого і вимушені “підганяти” показники працівники органів внутрішніх справ. 

За підсумками дослідження та його обговорення було надано рекомендації щодо впровадження нової 
методики оцінки роботи органів внутрішніх справ, що враховуватиме такі показники як рівень довіри 
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населення, задоволеність роботою міліції, відчуття безпеки тощо. Рекомендації було спрямовано 
до відповідних органів влади. На початку 2011 року МВС було видано наказ, у якому результати 
репрезентативного соціологічного опитування щодо довіри правоохоронцям було визначено одним з 
критеріїв оцінки роботи міліції.

Забезпечення доступу до суспільно-важливої інформації. Представлені Східноукраїнським центром 
громадських ініціатив (СЦГІ) результати всеукраїнського моніторингу доступності генеральних планів міст 
України засвідчили: в Україні доступ до генеральних  планів міст обмежений грифами «Для службового 
користування» (ДСК). Це не передбачено жодним нормативним актом і створює поле для зловживань 
посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Національна кампанія за скасування грифів обмеження доступу до генеральних планів міст включала 
проведення громадських обговорень в усіх обласних центрах України, прес-конференції, публікації в ЗМІ, 
судове та адміністративне оскарження незаконних відмов у наданні картографічної інформації міськими 
радами, вироблення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до генпланів. 
(http://totalaction.org.ua) Результатом співпраці СЦГІ із Мінрегіонбудом, СБУ, органами прокуратури 
та міськими радами 196 українських міст стали зміни в законодавстві України. Ухвалений 13.01.2011р. 
Верховною Радою Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, який уперше зобов’язав 
публікувати генплани населених пунктів на веб-сторінках органів місцевого самоврядування та у місцевих 
періодичних друкованих ЗМІ. Детальна інформація про цю та інші громадські ініціативи, спрямовані на 
забезпечення доступу до інформації про діяльність влади –  на сайті “Право Знати”: http://stop-x-files-ua.orghttp://stop-x-files-ua.orghttp://stop-x-files-ua.or

СУСПІЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ МЕДІА

Метою діяльності Програми “Засоби масової інформації” (керівник – Віталій Замніус) є формування в 
Україні професійної та суспільно відповідальної журналістикик. 

Доступ до публічної інформації. Ухвалення Закону “Про доступ до публічної інформації” було вимогою 
громадянського суспільства України. Програма ЗМІ впродовж багатьох років наполегливо підтримувала 
розробку законодавчих пропозицій, спрямованих на забезпечення свободи слова та утвердження 
європейських стандартів у сфері ЗМІ, забезпечення доступу до суспільно важливої інформації. Це 
відбувалося, зокрема, і через багаторічну підтримку роботи Громадської ради при парламентському 
Комітеті з питань свободи слова та інформації. У 2010 р. Програма підтримала роботу експертної групи, 
яка працювала над законопроектом про доступ до публічної інформації, який був-таки ухвалений у 
січні ц.р. Верховною Радою України. Завдання Закону – зробити діяльність влади більш прозорою. Так, 
наприклад, Закон забороняє обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами 
та державним або комунальним майном.

Навчання журналістів можливостям нових медіа. На це був спрямований проект “Інтерньюз-Україна” 
“Зимова Школа з нових медіа MediaNext для студентів журналістики та медіа-активістів”. Тренінгові 
ініціативи щодо нових медіа були також підтримані в багатьох регіонах України, зокрема, в Луцьку, Криму, 
на Черкащині, в Донецьку, на Житомирщині та ін. Загалом було реалізовано 29 проектів, більшість з яких 
- у регіонах.

Програма також підтримала розробку фахівцями КНУ Т.Шевченка навчальних курсів з нових медіа для 
регіональних вищих навчальних закладів та організацію низки тренінгів для викладачві. Це допоможе 
зробити журналістську освіту більш якісною та сучасною. Детальніше про проект можна прочитати на 
сайті http://www.newmedia.univ.kiev.ua/ ./ ./
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Школа професійної журналістики “Нова Україна”. Цей проект “Лабораторії законодавчих ініціатив”, 
ініційований Програмою у 2009 р., має на меті формування спільноти професійних журналістів в Україні. 
У межах навчального курсу, який складається з чотирьох чотириденних сесій, основна увага надавалася 
не лише набуттю фахових навичок та професійних знань,  а й соціальним, політичним, гуманітарним 
дисциплінам. Загалом у Школі взяли участь 45 молодих журналістів. Докладніше див.: http://mediaschool.
parlament.org.ua/

Моніторинг та захист прав журналістів та ЗМІ. Програма підтримувала проекти з моніторингу дотримання 
прав журналістів та ЗМІ, проведений Інститутом Масової Інформації (http://imi.org.ua/), а також моніторингу 
дотримання журналістських стандартів (організатор – ГО “Телекритика” - www.telekritika.ua), підтримувала 
незалежні агенції журналістських розслідувань (наприклад, http://www.svidomo.org/) тощо. З огляду на 
загрози відновлення цензури та активізації самоцензури, у 2011 році програма надаватиме більшої уваги 
саме цьому напрямку.

ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

В Україні так і не було вироблено спеціальної державної стратегії подолання короткотривалих та 
довготривалих наслідків фінансово-економічної кризи, наслідки якої відчули майже усі громадяни. 
Нестачу бюджетного фінансування особливо відчувають вразливі верстви населення країни – діти 
з малозабезпечених родин, пенсіонери, люди з особливими потребами. На цей виклик відповідає  
Антикризова гуманітарна програма (директори проектів – Руслан Краплич, Катерина Смаглій). Програма 
реалізується в Україні за ініціативою Інституту Відкритого Суспільства та Фонду. У ряді областей (Вінницька, 
Волинська (м. Луцьк), Донецька, Сумська) допомога від Програми була доповнена коштами від місцевих 
державних адміністрацій,  з якими було укладено відповідні меморандуми про співпрацю. 

Надання соціальних послуг громадськими і благодійними організаціями – серед інших проектів 
цей конкурс підтримав 15 проектів, що передбачали покращення соціальних послуг, які надаються 
громадськими організаціями та благодійними фондами різним верствам населення (соціальним сиротами, 
дітям з багатодітних та малозабезпечених родин, молоді, самотнім малозабезпеченими пенсіонерами, 
особами з особливими потребами, громадянам, які втратили роботу внаслідок кризи). Діяльність за цим 
напрямком продовжується у 2011 р. консорціумі з Міжобласним благодійним фондом “Фонд розвитку 
Карпатського Єврорегіону” (http://www.carpathianfoundation.org.ua/) та Всеукраїнським благодійним 
фондом “Крона” (www.krona.niko.ua ) 

Літній відпочинок дітей пільгових категорій. Влітку 2010 р. за підтримки програми було організовано 43 
літні табори, у яких відпочивали близько 4500 дітей, що майже удвічі більше, ніж минулого 2009 року.  

Надання соціальних послуг дітям-інвалідам. 24 гранти було надано за результатами конкурсу проектів, 
проведеного спільно з Благодійним Фондом “Крона”. Більш, як 3000 дітей-інвалідів надається щоденна 
допомога, психологічна та соціальна реабілітація, проводяться заняття з підготовки до школи. 

Підтримка середніх шкіл та дитячих дошкільних закладів. За двома конкурсами, які передбачали 
підтримку груп подовженого дня та покращення санітарно-побутових закладів освіти у районних центрах, 
селищах міського типу та селах було профінансовано 138 проектів практично у всіх регіонах України. 
Осередки громадської активності долучилися до ремонтів шкільних класів, ігрових кімнат, дитячих 
майданчиків, харчоблоків; здійснювали закупівлі меблів, книжок, методичної літератури, - без всього цього ці 
дитячі шкільні групи не могли працювати. Програма надала підтримку роботі дитячих садків сімейного типу, 
Центрів розвитку дитини, Центрів антикризового батьківства. Ці заклади можуть не лише збільшити число 
дітей, охоплених дошкільним вихованням, але й дати поштовх новому типу приватного підприємництва. 
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Благодійний “Фонд розвитку Приірпіння” реалізував два успішні проекти з надання комплексної допомоги 
дитсадкам у місті Ірпінь та Буча Київської області. Було відкрито дві додаткові групи у ДНЗ № 2 “Горобинка” 
(м. Буча). Кількість вихованців закладу збільшилася з 108 до 170 дітей, що значно покращило доступ дітей 
до знань та краще підготувало їх до школи. А дитсадок “Дзвіночок” (Ірпінь), зміг перейти з 6-годинного 
на 12-годинний робочий день. Проекти реалізувалися в тісній співпраці з батьківськими комітетами, 
активізували місцеву громаду.  Під час проведення ремонтних робіт у садочку №25, які були завершені 
усього за два тижні, працівники садка та батьки приступали до роботи о 7 ранку і закінчували об 11 вечора. 
До співфінансування цієї ініціативи долучилися і депутати місцевих рад. 

Підтримка культурницьких, просвітницьких та мистецьких ініціатив. За цим напрямком було надано 
25 грантів, в межах яких були підтримані культурницькі, просвітницькі та мистецькі неурядові організації 
та структури. Можливості для реалізації цих проектів обмежилися під час фінансово-економічної кризи, 
і донорська допомога допомогла їх здійснити. Було підтримано гуманітарні проекти у сфері культури та 
мистецтва; асоціації та спілки митців; дитячі творчі колективи; суспільно-гуманітарні журнали, аналітичні 
і популярні мистецькі журнали та гуманітарні часописи й видавництва, що спеціалізуються на виданні 
фундаментальної науково-гуманітарної літератури; громадські організації, що допомагають митцям-
аматорам, які належать до категорії осіб із особливими потребами. 

СПРИЯННЯ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Європейська програма (директор програми – Ірина Солоненко) сприяє європейській інтеграції України 
шляхом фінансової й експертної підтримки громадських ініціатив.

Зміна влади в Україні у 2010 р. змінила і контекст відносин між Україною та Європейським союзом. 
ЄС вітав демократичний характер виборів в Україні та обіцянки рішучих реформ з боку нової влади. 
Європейський парламент рекомендував надати Україні перспективи членства. Європейська Комісія 
вперше конкретизувала пріоритети реформ, очікуваних від України, доповнюючи Порядок денний асоціації, 
головний політично зобов’язуючий документ у відносинах Україна — ЄС з кінця 2009 року. Україні було 
надано План дій щодо лібералізації візового режиму з переліком необхідних реформ. 

Попри цю позитивну динаміку, внутрішні події в країні протягом 2010 р. спричинили явне зниження рівня 
демократії, що ускладнило діалог України та ЄС. В цих умовах Програма особливу увагу приділяла підтримці 
наступних ініціатив (наведемо лише частину з них). 

Громадський контроль за виконанням євроінтеграційних зобов’язань України. Європейська інтеграція 
є основою і орієнтиром для реалізації внутрішніх реформ у країні у майже всіх сферах. Відтак громадський 
моніторинг допомагає діагностувати, наскільки риторика і декларації про реформи та європейський 
вибір України збігаються з реальними діями Уряду. Напередодні саміту Україна-ЄС у листопаді 2010 р. 
незалежні експерти констатували, що Україна виконала лише 4 з 60 пріоритетів реформ, передбачених 
Порядком денним асоціації з ЄС. Громадський моніторинг виконання Порядку денного асоціації Україна-ЄС 
реалізує консорціум чотирьох незалежних аналітичних центрів (Український незалежний центр політичних 
досліджень, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Центр політико-правових 
реформ – загалом 30 експертів) за медійної підтримки МГО “Інтерньюз-Україна” і у співпраці з Громадською 
експертною радою при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС. (www.
es-ukraina.blogspot.com)

Перспектива безвізових подорожей до Європи як питання внутрішньої політики. Надання Україні 
Плану дій з лібералізації візового режиму з боку ЄС у листопаді 2010 р. стало одним з результатів 
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адвокаційних зусиль організацій громадянського суспільства, зокрема, ініціативи «Європа без бар’єрів». 
Протягом 2010 р. ця ініціатива вивчала стан виконання законодавчих вимог на шляху до безвізового режиму, 
організовувала комітетські слухання у Верховній Раді, налагодила співпрацю з західноєвропейськими 
аналітичними центрами, що мають успішний досвід лобіювання безвізового режиму для країн Західних 
Балкан. Отже, Програма допомагає активній громадськості та ЗМІ консолідувати зусилля і вимагати від 
влади здійснення внутрішніх реформ, які зроблять Україну реальним претендентом на безвізовий режим 
з ЄС. (www.novisa.org.ua)

У жовтні 2010 р. представникам консульських служб країн-членів ЄС та Шенгенської зони було 
представлено результати четвертої щорічної хвилі громадського моніторингу видачі віз громадянам 
України. За даними моніторингу, Угода про спрощення оформлення віз між Україною і ЄС у 2010 році 
виконувалася краще, ніж у 2008 році, але у порівнянні з 2009 роком подальшого помітного прогресу не 
досягнуто (дані ініціативи “Європа без бар’єрів”: 

- лише 12% шенгенських віз, виданих громадянам України є річними
- менше 1%  - візи терміном на 2,3 чи 5 років
- 30% заявників змогли отримати безкоштовні візи
- у понад 80% випадків термін видачі заявок не перевищує 10 днів
- рівень відмов - 4,6% (офіційні дані) та 7% (опитування)

А аналіз офіційних даних вказує на те, що:

- громадяни України отримують біля 9,2% всіх віз Європейського Союзу (друге місце у світі після РФ 
(29,4%)

- 1 віза ЄС припадає на 41 громадянина України (удвічі менше, ніж у Білорусії – 1 віза на 21 
громадянина)

- майже 40% віз країн-членів ЄС в Україні видано консульствами Польщі

За різними показниками якості консульських послуг було складено “рейтинг” шенгенських консульств в 
Україні. Найкращою за сукупністю усіх показників визнано консульську службу Угорщини, найгіршою – 
консульську службу Греції. (www.novisa.org.ua)

Наближення української екологічної політики до стандартів ЄС. Сьогодні забруднення навколишнього 
природного середовища в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу. 
Значною мірою наслідком цього є мала тривалість життя в Україні порівняно з європейськими державами 
(у середньому близько 66 років, у той час як у Швеції - 80,  у Польщі - 74). У січні 2011 року набув чинності 
Закон України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року”, ухвалений 
Верховною Радою у 1 грудня 2010 року. Значною мірою це стало заслугою української громадськості, яка 
пильно відстежувала процес обговорення та ухвалення цього документу і неодноразово висловлювала 
занепокоєння непрозорістю процесу, вимагала  його доопрацювання та відкритого обговорення. Ухвалена 
Стратегія містить положення, виконання яких дозволить наблизити українську екологічну політику до 
вимог ЄС. Серед економічних інструментів з’явився основний стимулюючий чинник для підприємств-
забруднювачів – збільшення плати за скидання одиниці маси забруднюючої речовини до європейського 
рівня з врахуванням токсичності. (Детальніше дивіться на сторінці екологічної громадської організації 
“Мама-86” http://www.mama-86.org.ua)

День Європи в Україні як загальнонаціональне свято. У травні 2010 р. понад 10 тисяч громадян України 
взяли участь у вуличних акціях, естафетах, квестах, ярмарках, форумах, дебатах, семінарах, турнірах, 
вікторинах, фотовиставках та конкурсах малюнку на європейську тематику, проведених Мережею центрів 
європейської інформації у 15 регіонах України. Крім того, жителі та гості Києва, Миколаєва, Севастополя та 
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Львова стали учасниками та глядачами “європейських парадів”, що урізноманітнили формат традиційного 
“Дня Європи”. Європейські паради у містах України стали, фактично, першими вуличними демонстраціями 
на підтримку європейської інтеграції України, європейських цінностей й стандартів життя. (http://ukrcei.org, 
http://www.euroyouth.org.ua).

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО ГРОМАДСЬКОСТІ

Програма “Схід-Схід” МФВ  слугує майданчиком для обміну кращим досвідом між громадськими 
організаціями країн посткомуністичного простору. Протягом 2010 року програма (керівник – Тетяна 
Кухаренко) підтримала 20 міжнародних проектів в Україні, забезпечила участь 130 українських громадських 
активістів і експертів у заходах партнерських організацій за кордоном. Серед найбільш вдалих ініціатив 
варто виокремити наступні:

Моніторинг доступу до публічної інформації. За підтримки програми МФВ “Схід-Схід” групою аналітиків 
із України, Азербайджану, Грузії і Киргизстану здійснено порівняльний аналіз стану прозорості діяльності 
та підзвітності влади щодо використання державного бюджету у різних сферах. Україні рекомендовано 
розвивати веб-сторінки органів центральної влади для адекватного представлення публічної інформації 
та оптимізувати присутність місцевих органів влади в Інтернеті. Детальніше дивіться http://ua-energy.org/
post/4833#

На конференції в Києві експерти з розвитку енергетичного сектору (з України, Азербайджану, Грузії, 
Казахстану і ряду країн ЄС) представили переваги членства України в ЕІТІ (Ініціативі прозорості 
видобувних галузей). Українському уряду було надано конкретні рекомендації, як знизити рівень корупції 
у державі через впровадження принципів ЕІТІ: прозорості звітності держави за одержані надходження та 
регулярної публікації інформації про платежі компаній енергосектору на користь держави. Українським 
НУО рекомендовано втілювати ініціативу “Публікуй, за що платиш”, аби кожному платникові податків були 
зрозумілі принципи формування тарифів на енергоносії, а також як використовуються надходження до 
держбюджету з енергетичного сектору: (http://ua-energy.org/)

Міжнародний досвід забезпечення прав людей із особливими потребами. У містах Полтава (Україна) й 
Острава (Чехія) відбулися міжнародні практичні конференції, які стосувалися проблем людей з інвалідністю 
та їх інтеграції до суспільного життя. Полтавська конференція, у фокусі якої були проблеми бар”єрності 
середовища для людей з особливими потребами, переконала владу міста у необхідності введення 
з наступного року у мережу муніципального транспорту 10 додаткових низькопольних тролейбусів, 
які допоможуть людям на інвалідних візках долати великі відстані та незручні дороги. Протягом чеської 
зустрічі учасники дізналися про найкращі європейські практики з навчання та відбору соціальних 
працівників для роботи з людьми з особливими потребами, залучення інвалідів до спортивних і культурних 
заходів, інклюзивної і спеціальної освіти, працевлаштування, інтеграції їх у суспільство, що є нормою 
виконання Конвенції про права інвалідів. 

Наприкінці 2010 року Програма розпочала пілотну ініціативу, оголосивши конкурс “Обмін найкращими 
практиками самоорганізації між неурядовими організаціями України” за моделлю міжнародних 
обмінів. Загалом було підтримано 13 ініціатив, які охоплять громадськість усіх регіонів України. Таким 
чином, охочі матимуть змогу обмінятися досвідом у таким сферах, як: організація ОСН, виконання 
соціальних замовлень з місцевих бюджетів, розвиток сільських громадсько активних шкіл та цілий ряд 
інших. Запрошуємо долучатися до участі, (детальніша інформація – на www.irf.ua, розділ “Новини” програми 
“Схід-Схід»).
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ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Освітня програма МФВ (керівники Георгій Касьянов та Олена Заплотинська)  підтримує громадські 
ініціативи щодо системних змін, які наближують освітню галузь України до найкращих європейських 
практик.

Громадська кампанія “За чесний вступ – 2010”. У зв’язку із змінами у керівництві МОН на початку 
2010 р. та дискусією щодо подальших перспектив зовнішнього незалежного оцінювання в Україні, коаліція 
громадських організацій провела інформаційну кампанію на підтримку системи зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) - «За чесний вступ 2010».  За час проведення кампанії помітно зросла частка тих 
громадян, які вважають систему ЗНО більш чесною системою оцінювання знань абітурієнтів – з 32,4 % 
у 2008 до 40,8% у 2010 (за результатами опитувань Фонду “Демократичні ініціативи” у 2008 та 2010 рр.). 
Водночас 82,7 % студентів стверджують, що їхнім батькам не довелось вдаватися до корупційних схем 
заради вступу дітей до вузу (за результатами опитування студентської молоді Інститутом соціальної та 
політичної  психології АПН України http://www.ispp.org.ua/bibl_6.htm).

Ситуація із впровадженням зовнішнього незалежного оцінювання в Україні залишається суперечливою та 
вимагає підвищеної уваги з боку громадськості. У липні-серпні 2010 р Коаліція громадських організацій 
“ОПОРА” та Комітет виборців України за підтримки МФВ і ряду інших донорських організацій спостерігали за 
вступною кампанією до ВНЗ у всіх областях України. Спостереженням було охоплено 55 найпрестижніших 
вузів.  Близько 2 000 консультацій надала «гаряча лінія» юридичної допомоги абітурієнтам, чиї права було 
порушено під час прийому документів та зарахування до навчальних закладів. Громадським організаціям 
вдалося привернути увагу до «фальшивих» дипломів переможців олімпіад, порушень у роботі приймальних 
комісій, порушень термінів прийому та зарахування тощо. Рекомендації щодо поліпшення процедур прийому 
до ВНЗ України було спрямовано до Міністерства освіти і науки України. 

Право та освіта. Підтримано розробку й апробацію навчальних курсів «Освітнє  право» у вищих 
навчальних закладах; створено першу безкоштовну юридичну консультацію он-лайн для освітян (http://
www.osvitaua.com/shkilniy-svit/konsultaciya-dlya-osvityan/).  Вперше підтримано ініціативу надання юридичної 
допомоги та забезпечення судового супроводу осіб, права яких було порушено під час вступу до вищих 
навчальних закладів, та проведення тренінгів з первинної правової допомоги для громадських спостерігачів 
за вступною кампанією 2010 р. 

Управління і фінансування в освіті: можливості змін. У 2010 р. фінансування освіти в Україні зросло до 
6,6%  ВВП. Однак галузь постійно відчуває брак коштів.  На думку експертів, які проводили дослідження 
системи фінансування шкільної освіти у Києві, Львівській та Донецькій областях, це пояснюється, 
передусім, неефективним використанням бюджетних коштів, розпорошеною системою управління, 
надмірною централізацією та розгалуженістю мережі навчальних закладів при тенденції зменшення 
кількості учнів. Громадські організації виробили рекомендації щодо оптимізації системи фінансування 
освіти на центральному та регіональному рівнях. Для керівників загальноосвітніх шкіл було підготовлено 
практичний посібник “Шкільний бюджет” та проведено тренінги у Києві та 7 регіонах України. 

Впровадження інклюзивної моделі освіти. Доступ до якісної освіти для людей з  особливими потребами 
залишається актуальною проблемою в Україні. За підтримки Освітньої програми МФВ було розроблено 
Проект базової концепції інклюзивної освіти в Україні та пакет пропозицій щодо внесення відповідних 
змін до законодавства. Міністерство Освіти та науки України оприлюднило Концепцію для громадського 
обговорення. У свою чергу, Кабінет Міністрів видав розпорядження “Про затвердження плану заходів 
щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 
період до 2012 року”. 
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570 ПЕРЕКЛАДІВ КРАЩОЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОЮ

У 1999-2010 рр. Програма «Соціальний капітал та академічні публікації» СКАП (керівник – Тарас Лютий) 
допомагала перекладам і виданням українською мовою найважливіших зарубіжних праць зі всіх базових 
гуманітарних і суспільних дисциплін. На сьогодні видано вже 570 найменувань перекладів. Незважаючи 
на те, що Програма з 2010 р. фактично припинила свою ґрантову діяльність, вона шукає потенційних 
донорів, щоб використати досвід і напрацювання програми в цьому напрямку. Жодна інституція в Україні 
не має такого досвіду й не сприяла виданню такої кількості перекладів українською. Програма СКАП 
готова виступити в якості дорадчого або виконавчого органу щодо підтримки книговидання. На завершення 
Програма підтримала переклад і  адаптацію “Європейського словника філософій” до українського 
контексту (“Дух і Літера” та Молодіжна громадська організація “Молодіжний гуманітарний центр”). Разом 
з Польським інститутом у Києві та Освітньою програмою МФВ було підтримано 4 переклади польської 
літератури за тематикою викладання історії, з питань толерантності та громадянського виховання. 

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я 

Діяльність програми (керівники – Вікторія Тимошевська, Олена Кучерук) спрямована на захист в Україні 
прав людини в царині охорони здоров’я та на забезпечення рівного доступу вразливих верств населення 
до профілактичних і лікувальних програм. 

Захист прав пацієнтів, які потребують паліативної допомоги. Хто переживав трагедії максимально 
важких хворих рідних, той зверне увагу на діяльність наступних громадських організацій: Рівненське 
обласне відділення мережі людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ), Київське міське відділення мережі ЛЖВ та 
“Інститут правових досліджень і стратегій”. Вони задокументували порушення прав паліативних пацієнтів в 
Україні, які перебували в загальних стаціонарах, хоспісах, або вдома, й не мали можливості отримати доступ 
до належної медичної допомоги та достатнього знеболення. Програма підтримала три пілотні проекти зі 
створення виїзних бригад паліативної допомоги на базі медичних закладів Закарпатської, Миколаївської та 
Черкаської областей. Це перші в Україні ініціативи, які дадуть можливість відпрацювати ефективну модель 
надання послуг в містах та у сільській місцевості для паліативних пацієнтів, які знаходяться вдома. 

Зменшення шкоди від уживання наркотиків. Програма підтримала  низку ініціатив, спрямованих на 
подолання порушення прав людини на доступ до життєво необхідного лікування (замісної підтримувальної 
терапії (ЗПТ)) під час затримання, арешту та відбування покарання (відділках міліції, ізолятори тимчасового 
тримання (ІТТ), СІЗО та установах відбуття покарань) споживачами ін’єкційних наркотиків (СІН). Переривання 
лікування та пов’язаний із цим абстинентний синдром дають можливість для зловживань і протиправних дій 
стосовно особи з боку представників правоохоронних органів, що за визначенням міжнародних організацій 
прирівнюються до тортур. За організаційної, фінансової та експертної підтримки Програми міжвідомчою 
групою фахівців при Комітеті з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу й іншим соціально небезпечним хворобам 
МОЗ України розроблено проект наказу щодо забезпечення безперервності лікування пацієнтів замісної 
підтримувальної терапії. У разі прийняття документа потенційними його бенефіціаріями стануть всі пацієнти 
ЗПТ (понад 6 000 осіб).

Адвокація зниження цін на життєво необхідні лікарські препарати. За фінансової та експертної 
підтримки Програми було створено спільну робочу групу при МОЗ України та Академії правових наук, 
яка працює над розробкою дієвих правових механізмів для зниження цін на деякі лікарські засоби.  
Визначено групи лікарських засобів, стосовно яких буде розглянуто можливість використання гнучких 
положень міжнародних торгівельних угод і  прав інтелектуальної власності. Діяльність робочої групи 
наразі сконцентровано на антиретровірусних препаратах для лікування ВІЛ/СНІДу та противірусних 
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препаратах для лікування вірусних гепатитів.  У разі успішного впровадження цих механізмів можна буде 
використовувати цей досвід для зменшення цін і ведення перемовин із виробниками лікарських засобів, 
які використовуються в онкології, для лікування серцево-судинних захворювань та інших інноваційних 
препаратів.

ІНТЕГРАЦІЯ РОМІВ В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Програма “Рома України” (керівник – Наталя Кияк) сприяє ініціативам, спрямованим на забезпечення 
правового захисту ромського населення України, поліпшення умов доступу ромів до медичних послуг, 
здобуття ромськими дітьми та молоддю початкової (базових навичок) та вищої освіти.  

Покращення ситуації з охороною здоров’я ромів в Україні через впровадження програми ромських 
медичних посередників.  Спільно з програмою “Ромське здоров‘я” (ІВС, Будапешт) з кінця 2009 року і 
протягом 2010 реалізовувався спільний проект “Покращення здоров‘я ромів шляхом створення мереж 
ромських медичних посередників в Україні”. У проекті працювало 15 посередників у 5 пілотних регіонах. 
Перед початком своєї роботи ромські посередники (медіатори) за підтримки програми “Схід-Схід” пройшли 
тижневе навчання-стажування у Румунії, де подібна програма діє більше 10 років. За даними організації 
“Чіріклі”, у період реалізації проекту посередники зробили базу даних ромів та їх проблем, охопивши майже 
14000 осіб. На підставі звіту медичного посередника з с. Сюрте Ужгородського району Закарпатської 
області, майже 60% людей потребують негайної медичної допомоги, вони мають ряд тяжких хронічних 
захворювань. У всіх пілотних регіонах посередники виявили проблему вакцинації.

Підготовка ромських дітей до школи.  Набуття ромськими дітьми таких життєво важливих навичок, 
як читання, писання та рахування на базовому рівні дає змогу їм навчатися у початковій школі на тому ж 
рівні, що й інші діти. За підсумками проведеного конкурсу було підтримано 13 організацій, які організували 
підготовчі класи для дітей, що пішли до школи у 2010 році. Такими курсами було охоплено понад 250 
ромських дітей.

У рамках освітнього пріоритету програма “Рома України” активно співпрацює з Ромським освітнім фондом 
(Roma Education Fund -- REF). У 2010 році програмою було проведено інформаційну кампанію щодо 
можливостей по програмі у регіонах – це дозволило підтримати навчання 76 ромських студентів (майже 
вдвічі більше порівняно з 2009 роком). Крім стипендій на навчання, програма також профінансувала 
навчання на курсах іноземних мов, в основному на курсах англійської мови для 21 студента. 

Паспортизація у ромських громадах.  Серйозною проблемою у ромському середовищі Україні є 
відсутність документів, що посвідчують особу. У багатьох місцях компактного проживання ромів Закарпаття, 
за оцінками громадських організацій, від 30 до 50% ромів не мають документів. За конкурсом “Паспортизація 
для ромських громад” було підтримано 10 неурядових організацій. Вони проводять моніторинг щодо 
наявності свідоцтв про народження та паспортів громадянина України у ромських громадах, з’ясовують 
типові причини відсутності документів, а також допомагають виробити документи ромам, де це можливо. 

Всеукраїнська ромська газета “Романі Яг”. У 2010 році програма продовжила підтримку видання 
ромської всеукраїнської газети “Романі Яг”. Було видано 15 випусків газети. Паралельно з друкованою 
версією газета виходила у електронній версії на інтернет-сторінці “Романі Яг” (http://www.romaniyag.org/).
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Загальна кількість проектів: 868
Загальна сума: 77 127 760
Загальна кількість організацій: 519

Витрати у регіонах України

РЕГІОН КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ СУМА, грн

АР Крим 30 1 920 228

Вінницька обл. 20 877 106

Волинська обл. 23 1 565 350

Дніпропетровська обл. 20 1 114 704

Донецька обл. 35 2 141 492

Житомирська обл. 2 63 280

Закарпатська обл. 46 4 233 355

Запорізька обл. 10 569 348

Івано-Франківська обл. 22 1 346 844

м. Київ 228 23 943 523

     з них всеукраїнських 163 20,509,036

Київська обл. 17 2 678 051

Кіровоградська обл. 7 527 126

Луганська обл. 37 3 068 521

Львівська обл. 59 5 264 809

Миколаївська обл. 25 2 168 598

Одеська обл. 37 3 062 616

Полтавська обл. 20 1 537 110

Рівненська обл. 15 970 676

м. Севастополь 3 356 896

Сумська обл. 21 1 108 654

Тернопільська обл. 11 862 885

Харківська обл. 39 5 762 633

Херсонська обл. 15 1 849 920

Хмельницька обл. 15 1 950 952

Черкаська обл. 16 784 658

Чернівецька обл. 25 1 748 081

Чернігівська обл. 20 1 772 573

Операційні проекти 50 3 877 771

ВСЬОГО 868 77 127 760
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АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА 
ПРОГРАМА
Кількість проектів: 225
Сума: 15 169 452 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 19.67%

Мета програми у 2010 році: підтримати гуманітарну сферу України, зберегти культурний та 
людський потенціал держави та допомогти вразливим групам населення, що постраждали від 
наслідків фінансово-економічної кризи.

Пріоритети програми у 2010 році:

• підтримка соціокультурних інституцій (закладів загальної середньої освіти, дошкільних 
закладів освіти, сільських клубів та бібліотек), а також громадських та благодійних 
організацій, які реалізують гуманітарні та соціальні проекти для дітей та молоді;

• підтримка соціальних антикризових ініціатив громадських організацій, що працюють з 
традиційно ураженими групами (інвалідами, дітьми-інвалідами, самотніми малозабезпеченими 
пенсіонерами, бездомними особами, біженцями);

• підтримка підготовлених у співпраці з місцевою владою та бізнесом проектів громадських 
організацій, які передбачають покращення працевлаштування молоді, розвиток соціального 
підприємництва та сприяння середньому класу. 

Конкурси 2010 року та важливі ініціативи, підтримані програмою:

Конкурс “Соціальні ініціативи для допомоги дітям з особливими потребами” (спільно з 
Всеукраїнським благодійним Фондом “Крона”) був оголошений з метою запобігання поглибленню 
неблагополуччя й бідності дітей з особливими потребами та сприяти їх інтеграції у суспільство. На 
конкурс було подано 78 проектних пропозицій, з яких було підтримано 24 проекти.
Додатковий конкурс мікрогрантів в рамках спільного з фондом “Крона” конкурсу “Соціальні 
ініціативи для допомоги дітям з особливими потребами” був оголошений з метою недопущення 
припинення соціальних послуг дітям з особливими потребами на рівні громади. На конкурс 
надійшло 57 проектних пропозицій, з яких було підтримано 9. 
Завдяки реалізації цих проектів реанімовано і підтримано 56 видів послуг допомоги дітям 
з особливими потребами на рівні громади та створено 13 видів нових послуг. Серед них: 
оздоровлення, тимчасовий денний догляд, соціально-медична й фізична реабілітація, раннє 
кризове втручання з метою запобігання відмов від дітей з порушеннями розвитку, раннє навчання 
та розвиток, підготовка до інклюзії, соціально-психологічна реабілітація тяжкохворих дітей, 
профорієнтація та підготовка молодих інвалідів до працевлаштування, денна трудова зайнятість 
молодих інвалідів та інші. 
Усього допомогу отримали 3120 дітей та підлітків з особливими потребами: діти-інваліди, тяжкохворі 
діти, що потребують лікування або фізичної реабілітації, діти з порушеннями розумового та 
психічного розвитку, діти із груп ризику (сироти та позбавлені батьківської опіки, малозабезпечені) 
та їхні батьки. 
Конкурси забезпечили також зайнятість 80 спеціалістів (соціальних працівників, соціальних 
педагогів, дефектологів, психологів, реабілітологів, лікарів), які надають, часто унікальні, послуги 
дітям з особливими потребами, залучено до допомоги дітям 200 волонтерів.
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Конкурс “Підтримка дошкільних навчальних закладів та заохочення громадських 
організацій і благодійних фондів до створення дошкільних навчальних закладів сімейного 
типу”, оголошений спільно з Міністерством освіти і науки України, мав сприяти вирішенню 
проблем нестачі та перевантаження дошкільних навчальних закладів. Конкурс також передбачав 
організацію робіт з покращення санітарно-побутових умов та матеріально-технічного оснащення 
дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості. На конкурс надійшло 127 проектних 
пропозицій, з яких було підтримано 59 проектів. 
Конкурс “Підтримка груп подовженого дня та покращення санітарно-побутових умов 
закладів загальної середньої освіти у районних центрах, селищах міського типу та селах”, 
оголошений спільно з Міністерством освіти і науки України, прагнув допомогти у подоланні 
негативних проявів кризи в освітній сфері – скорочення кількості груп подовженого дня в 
загальноосвітніх навчальних закладах та недофінансування (або закриття) соціальних установ 
позашкільної освіти і позакласної діяльності (клубів, тематичних гуртків, спортивних секцій) за 
умов зростання дефіциту Державного та місцевих бюджетів. На конкурс надійшло 268 проектних 
пропозицій, з яких було підтримано 79 проектів. 
Конкурс “Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи” (спільно 
з Міжнародним благодійним фондом “Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону”) заохочував 
проекти від громадських організацій щодо допомоги соціально вразливим верствам населення 
у чотирьох областях Карпатського регіону (Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та 
Чернівецькій). На конкурс надійшло 70 проектних пропозицій, з яких було підтримано 18 проектів. 
Підтримані проекти мають на меті покращити стан цільових груп, таких як діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, діти із обмеженими можливостями, узалежнені, особи 
похилого віку, безпритульні тощо. 
Основна тематика проектів – організація неформальних соціальних підприємств за участі 
неповносправних, осіб похилого віку та вразливих дітей для підвищення дохідності підсобних 
господарств, надання послуг із догляду та соціальної підтримки, розвитку «зеленого туризму», 
залучення дітей до суспільно корисної праці; створення різних соціальних підприємств з метою 
підтримки надання послуг у період кризи; запровадження ефективної моделі співпраці бізнесу 
та громади шляхом упровадження системи соціальних знижок в місті Чернівці, Ужгород, Івано-
Франківськ та Львів; підтримка діяльності реабілітаційних центрів та надання комплексу послуг 
дітям із вадами у період кризи; соціальна інтеграція та адаптація дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування; забезпечення надання харчування та базових побутових послуг для 
одиноких, малозабезпечених громадян похилого віку; покращення якості медичного та соціального 
обслуговування населення в період кризи.
Конкурс “Підтримка літнього відпочинку та зайнятості дітей пільгових категорій” був 
оголошений спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту з метою попередити 
бездоглядність та безпритульність дітей середнього та старшого віку, які виховуються у 
багатодітних, малозабезпечених, а також неповних родинах, шляхом підтримки їх відпочинку у 
літніх наметових таборах та пришкільних оздоровчих таборах. На конкурс надійшло 149 проектних 
пропозицій, з яких було підтримано 42 проекти. 
Конкурс “Трансформування закладів культури в осередки громадської активності та 
залучення творчих колективів до благодійництва” було оголошено у грудні 2010 року задля
покращення функціонування тих закладів культури, які потерпають через фінансову кризу, однак 
здатні оновити та розвинути свою діяльність. Конкурс прагне надати підтримку активності громад 
та творчих колективів сіл, селищ і малих міст шляхом трансформування будинків культури та 
бібліотек в місцеві осередки громадської активності. На конкурс надійшло 334 проектні пропозиції, 
результати розгляду цих проектів оприлюднено у березні 2011 року (інформацію щодо проектів 
за цим конкурсом буде розміщено у річному звіті МФВ 2011 року). 
Додатковий конкурс “Трансформування закладів культури осередки громадської 
активності та залучення творчих колективів до благодійництва у Донецькій області” був 
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оголошений спільно з Донецькою обласною державною адміністрацією в рамках Меморандуму 
про співпрацю. На конкурс надійшла 91 проектна пропозиція, результати розгляду цих проектів 
стануть відомі в березні 2011 року (інформацію щодо проектів за цим конкурсом буде розміщено 
у річному звіті МФВ 2011 року). 
Конкурс “Підтримка молодіжних центрів праці та центрів працевлаштування студентів”
був оголошений спільно з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту у грудні 
2010 року. Мета конкурсу - підвищити рівень зайнятості серед молоді в час фінансово-економічної 
кризи та покращити показники зайнятості серед непрацюючої молоді та студентства. Конкурс 
передбачає підтримку інноваційних проектів та програм, розроблених неурядовими організаціями, 
молодіжними центрами праці, центрами працевлаштування студентів та службами зайнятості 
у співпраці з бізнесом та місцевою владою. На конкурс надійшло 77 проектних пропозицій, 
результати розгляду яких оприлюднено у березні 2011 року (інформацію щодо проектів за цим 
конкурсом буде розміщено у річному звіті МФВ 2011 року). 

Партнерство та співпраця:

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. 
Впродовж 2010 року Міжнародним фондом “Відродження” було підписано ряд Меморандумів про 
створення таких “антикризових” консорціумів. Зокрема, були підписані меморандуми з Луцькою 
міською радою, Вінницькою обласною радою, Вінницькою міською радою, Кіровоградською 
обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною державною адміністрацією та 
обласною радою, Дніпропетровською районною радою. Меморандуми передбачали проведення 
спільних конкурсів антикризової спрямованості серед громадських організацій даних областей та 
районів, які реалізують важливі соціальні проекти та працюють з дітьми та молоддю. Меморандуми 
також передбачали співфінансування конкурсів з боку згаданих місцевих органів влади в розмірі 
від 200 000 до 1 000 000 гривень. 
Меморандуми про співпрацю були також підписані з органами державної влади, зокрема з 
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. Впродовж року Антикризова гуманітарна 
програма активно співпрацювала з декількома благодійними фондами, – Міжобласним благодійним 
фондом “Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону” та Всеукраїнським благодійним фондом 
“Крона” в питаннях надання допомоги соціально вразливим верствам населення та дітям з 
особливими потребами. Згодом нашими партнерами стали благодійний фонд Ріната Ахметова 
“Розвиток України” та Український центр розвитку музейної справи (заснований міжнародним 
благодійним фондом “Україна 3000”), які долучилися до організації міжнародної конференції 
“Громадська реформа музейного менеджменту та маркетингу”. 

Труднощі у реалізації пріоритетів програми та нові перспективи:

Фінансово-економічна криза в Україні наклалася на безперервну політичну кризу та, відповідно, 
загальну суспільну депресію. У зв’язку з цим, керівникам та експертам Антикризової гуманітарної 
програми було доволі складно ідентифікувати соціальні наслідки кризи 2008-2009 років та 
виокремити їх від негативних явищ і проблем, що стали наслідком посткомуністичної трансформації 
та помилкових рішень урядів з часів незалежності України. 
На жаль, ані Уряд очолюваний Прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, ані уряд, очолюваний 
Миколою Азаровим, не проводили ґрунтовних та системних експертних досліджень щодо 
наслідків фінансово-економічної кризи на українське суспільство. У вересні 2010 року 
Антикризова гуманітарна програма провела круглий стіл з представниками багатьох науково-
дослідних інститутів та аналітичних центрів, який, хоч і допоміг ідентифікувати проблеми певних 
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сфер та соціальних груп, однак так і не надав всеохоплюючої картини впливу глобальної кризи 
на економіку, культуру та соціальну сферу нашої держави.
Оптимізму нашій роботі додає кількість меморандумів про співпрацю, що були підписані МФВ 
з органами місцевої влади та місцевого самоврядування впродовж 2010 року. Є всі підстави 
стверджувати, що влада на місцях готова до активного втілення проектів з подолання наслідків 
кризи. На момент підготовки даного звіту, Антикризова гуманітарна програма одержала більш, ніж 
15 звернень від міських, районних та обласних рад щодо підписання Меморандумів про співпрацю 
з МФВ в рамках антикризових ініціатив. Лише такі спільні дії місцевих активістів, лідерів третього 
сектору, влади та міжнародних донорів можуть прискорити вихід України з економічної рецесії та 
соціокультурної депресії. 

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 11 359 906
Вінницька обл. 11 549 713
Волинська обл. 10 549 427
Дніпропетровська обл. 8 375 930
Донецька обл. 18 857 568
Закарпатська обл. 8 2 808 464
Запорізька обл. 5 252 058
Івано-Франківська обл. 9 373 775
м. Київ 36 3 305 233
Київська обл. 2 118 210
Кіровоградська обл. 4 255 771
Луганська обл. 10 559 577
Львівська обл. 13 694 218
Миколаївська обл. 11 530 601
Одеська обл. 8 397 123
Полтавська обл. 4 211 063
Рівненська обл. 6 308 116
м. Севастополь 2 156 896
Сумська обл. 12 532 472
Тернопільська обл. 5 390 000
Харківська обл. 3 125 906
Херсонська обл. 1 98 417
Хмельницька обл. 5 198 409
Черкаська обл. 6 280 233
Чернівецька обл. 10 519 929
Чернігівська обл. 7 360 437
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Надання соціальних послуг громадськими 
та благодійними організаціями

Кількість проектів: 15
Сума: 940 550 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1.22%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 20 000
Вінницька обл. 1 49 320
Волинська обл. 1 84 960
Донецька обл. 1 56 000
Запорізька обл. 1 52 940
м. Київ 3 258 637
Львівська обл. 1 135 125
Миколаївська обл. 2 42 790
Одеська обл. 1 60 000
Сумська обл. 1 28 838
Чернівецька обл. 1 57 200
Чернігівська обл. 1 94 740

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Чернівецька обласна благодійна 
організація “Громадська соціальна служба 
“Допомога людям” (58000, м. Чернівці, вул. 
Демократична, 11, тел. 0372 56-42-03)

Керівник проекту: Шевчук Андрій Георгійович 
Зміст проекту: Забезпечення людей з особливими 

потребами в м. Чернівці (500 осіб) соціальними 
послугами з технічного обслуговування та ремонту 
ортопедичних візків. 

Сума: 57 200 грн.

Організація: Благодійна установа “Навчально-
реабілітаційний центр “Джерело” (79049, м. Львів, 
пр. Червоної Калини, 86А, тел. (0322) 223 04 37, 
(0322) 227-36-00)

Керівник проекту: Бущак Олена Олександрівна 
Зміст проекту: Впровадження нових реабілітаційних, 

педагогічних та консультативних послуг для осіб з 
важкими формами ДЦП та підготовка додаткового 
персоналу з догляду, соціального догляду та 
психологічної роботи з немічними та тяжкохворими. 

Сума: 13 5125 грн.

Організація: Благодійна організація “Благодійна 
установа “Київський міський реабілітаційний центр 
допомоги дітям та дорослим інвалідам з розумовими 
вадами “Олеся” (03187, м. Київ, вул. Теремківська, 9, 
тел. 250-03-78)

Керівник проекту: Букасова Ангеліна Валентинівна 
Зміст проекту: Надання соціальних послуг (у вигляді 

корекційних і реабілітаційних занять) та організація 
денного догляду за дітьми-інвалідами з неповних та 
малозабезпечених родин, що відвідують благодійну 
організацію “Олеся” у Голосіївському районі м. 
Києва. 

Сума: 69 437 грн.

Організація: Первомайський міський осередок 
Суспільної служби України (55200, Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, 5, кв. 2, 
тел. (05161) 7-53-77)

Керівник проекту: Корнаухова Анна Едуардівна
Зміст проекту: Організація декоративно-вжиткової 

майстерні “Казковий кошик” для дітей та осіб з 
особливими потребами та організація виставок-
продажів робіт, виготовлених учасниками майстерні.

Сума: 24 790 грн.

АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА



МФВ • Річний звіт 2010 • Антикризова гуманітарна програма 27
P

34
9,

 

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська 
організація “Гендерна агенція консультації та 
інформації” (40030, м. Суми, вул. Антонова, 1, кв. 41, 
тел. (0542) 650-798)

Керівник проекту: Савельєва Юлія Михайлівна 
Зміст проекту: Підвищення рівня спроможності матерів-

одиначок, що навчаються у вищих навчальних 
закладах міста Суми, шляхом створення центру 
розвитку та виховання дитини “Центр антикризового 
батьківства” на базі Сумського державного 
педагогічного університету ім. А. Макаренка. 

Сума: 28 838 грн.

Організація: Благодійна організація “Чернігівський 
жіночий правозахисний центр” (14014, м. Чернігів, 
вул. Толстого ,120, а/с 797, тел. (04622) 4 83 26)

Керівник проекту: Бадира Валентина Андріївна 
Зміст проекту: Організація гуманітарної допомоги 

безхатченкам (забезпечення їх одягом, миючими 
засобами, харчуванням, медикаментами), організація 
роботи по відновленню паспортів, документів про 
освіту, надання ідентифікаційних кодів, залучення 
бездомних до участі в оплачуваних громадських 
роботах міста. 

Сума: 94740 грн.

Організація: Вінницька міська організація соціального 
розвитку та становлення окремих малозахищених 
категорій молоді “Паросток” (21036, м. Вінниця, вул. 
Ф. Кона, 6/43, тел. 0432 43-22-61, 35-88-87)

Керівник проекту: Саранча Ірина Григорівна 
Зміст проекту: Підтримка роботи служби соціального 

патронату, що організовує послуги психологів, 
інструкторів ЛФК, дефектологів-логопедів, юристів 
тощо для малозабезпечених осіб з особливими 
потребами, що проживають в місті Вінниця. 

Сума: 49 320 грн.

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

Керівник проекту: Гайдучик Ірина Іванівна 
Зміст проекту: Соціальна адаптація 100 дітей-сиріт та 

сприяння їх працевлаштуванню шляхом проведення 
консультацій і тренінгів та організації стажування 
молоді на приватних підприємствах Волинської 
області. 

Сума: 84 960 грн.

Організація: Громадська Рада дитячих та молодіжних 
організацій (96100, АР Крим, м. Джанкой, 
вул. Р. Люксембург, 16-г, 
тел. (06564) 300 16, 3-41-39)

Керівник проекту: Тувишева Людмила Валентинівна 
Зміст проекту: Часткове фінансування ремонту 

харчового блоку шкільної їдальні навчально-
виховного комплексу села Луганське Джанкойського 
району задля забезпечення гарячого харчування 
вихованців закладу. 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Сільська громадська організація 
“Скарбниця добрих справ” (57300, Миколаївська 
обл., с. Галаганівка, Снігурівський район, тел. 
(05162) 3-17-87)

Керівник проекту: Біляченко Аксенія Яківна 
Зміст проекту: Створення центру соціальної 

активності села Галаганівка на базі сільського 
клубу Нововасилівської сільської ради та надання 
соціальних, юридичних та культурних послуг всім 
мешканцям села на базі цього центру. 

Сума: 18 000 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги біженцям та 
переселенцям “Співчуття” (65107, м. Одеса, 
вул. Канатна, 83, к. 716-717, тел. (0482) 42-96-36)

Керівник проекту: Тимофєєва Вікторія Петрівна 
Зміст проекту: Надання допомоги дітям біженців, 

що проживають в Одеській області, шляхом 
організації груп вивчення української мови, надання 
психологічної підтримки, організації культурно-
просвітницьких заходів та правового захисту. 

Сума: 60 000 грн.

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: Проведення комплексної кампанії 
допомоги малозабезпеченим, самотнім, 
пенсіонерам, немічним та особам з особливими 
потребами, що мешкають у соціальних закладах 
Володарськ-Волинського району Житомирської 
області (у пансіонаті для ветеранів війни і праці 
“Нива” та психоневрологічному диспансері). 

Сума: 120 000 грн.
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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: Проведення трьох тренінгів з питань 

лідерства та менеджменту для 150 студентів вищих 
навчальних закладів м. Запоріжжя та організація 
їх короткострокового стажування на приватних 
підприємствах міста. 

Сума: 52 940 грн.

Організація: Підприємство “Центр професійної 
реабілітації інвалідів “Гармонія” (03058, м. Київ, 
вулиця Лебедєва-Кумача, 5, офіс 167 А, тел. (095) 
423-49-07)

Керівник проекту: Антропов Юрій Володимирович 
Зміст проекту: Створення на базі Центру 

“Гармонія” реабілітаційно-виробничого кластеру 
підприємницької діяльності інвалідів з психічними 
розладами, організація заходів працевлаштування 
інвалідів, а також маркетингова підтримка 
підприємств інвалідів у місті Києві. 

Сума: 69 200 грн.

Організація: Громадська організація “Маріупольська 
спілка молоді” (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
б-р Хмельницького, 24-А, тел. 0629 54 38 51)

Керівник проекту: Пруднікова Юлія Михайлівна 
Зміст проекту: Допомога у працевлаштуванні 

мешканців Донецької області, що втратили роботу 
через фінансово-економічну кризу, шляхом 
організації перенавчань та створення груп 
взаємодопомоги. 

Сума: 56 000 грн.
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Підтримка культурницьких, мистецьких та 
просвітницьких ініціатив

Кількість проектів: 25
Сума: 769 736 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1.00%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 15 860
Вінницька обл. 1 48 357
Донецька обл. 1 24 780
Запорізька обл. 1 47 370
м. Київ 9 303 400
Луганська обл. 1 32 000
Львівська обл. 3 91 593
Миколаївська обл. 1 17 500
Одеська обл. 1 25 983
Рівненська обл. 1 24 000
Тернопільська обл. 1 33 000
Черкаська обл. 2 50 093
Чернівецька обл. 1 31 800
Чернігівська обл. 1 24 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Центр 
регіональної ініціативи та розвитку” 
(21050, м. Вінниця, пров. Карла Маркса, буд. 52, 
кв. 36, тел. (093) 085-26-28)

Керівник проекту: Штогрин Руслан Леонідович 
Зміст проекту: Проведення спільно з ансамблем танцю 

“Грація” сімох благодійних концертів для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей 
з функціональними обмеженнями, що виховуються в 
будинках-інтернатах Вінницької області. 

Сума: 48 357 грн.

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, 
тел. (0322) 98-00-39)

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна 
Зміст проекту: Антикризова підтримка газети 

фестивалю “ГогольFEST 2010”, підтримка 
електронних версій усіх попередніх випусків газети 
для їх розміщення в мережі Інтернет. 

Сума: 24 000 грн.

Організація: Громадська організація “Український центр 
розвитку музейної справи” (04070, м. Київ, 
вул. Спаська, 37, тел. (044) 467-67-80, (067) 408-26-72)

Керівник проекту: Піоро Владислав Ігорович 
Зміст проекту: Популяризація сучасних методів та 

підходів антикризового управління в музейній 
галузі шляхом перекладу українською мовою книги 
Філіпа, Ніла і Венді Котлерів “Музейна стратегія та 
маркетинг” та її поширення серед українських музеїв, 
які відчувають наслідки фінансово-економічної кризи. 

Сума: 32 000 грн.

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

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Антикризова фінансова підтримка 

журналу “Філософська думка” задля забезпечення 
безперервності його публікації в час фінансово-
економічної кризи. 

Сума: 44 000 грн.

Організація: Громадська організація “Мистецькі 
мандри” (65049, м. Одеса, А/с 2, поштове відділення 
49, тел. (067) 924-06-72)

Керівник проекту: Коноплянникова Катерина Юріївна 
Зміст проекту: Підтримка мистецької акції в 

громадському транспорті Одеси заради 
популяризації творів сучасних митців, які 
потерпають від наслідків фінансово-економічної 
кризи та працюють у сфері музики, відео-арту, 
фотоекспозиції, театрально-танцювальних 
перформансів тощо з метою підтримки митців та 
поновлення інтересу мешканців міста до культурних 
подій регіону. 

Сума: 25 983 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд конкурсу 
Володимира Горовиця (01032, м. Київ, Толстого, 31, 
тел. (044) 288-32-38)

Керівник проекту: Зарудянська Мальвіна Аркадіївна 
Зміст проекту: Забезпечення в час фінансово-

економічних ускладнень безперервності проведення 
VIII Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті 
Володимира Горовиця, що проходитиме 11-26 квітня 
2010 року в Києві. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Національний університет “Києво-
Могилянська Академія” (04655, м. Київ, 
вул. Г.Сковороди, 2, корп. 1, к. 216, тел. 425-60-59)

Керівник проекту: Брюховецька Лариса Іванівна 
Зміст проекту: Oрганізація міжнародної наукової 

конференції “Українське кіно від 60-х років 
до сьогодення: проблеми виживання” задля 
привернення уваги широких мистецьких, 
громадських та владних кіл до проблем та кризових 
явищ у сфері українського кінематографу, а 
також видання збірника матеріалів конференції 
та його благодійне розповсюдження серед кіно- 
та театральних установ, органів державної влади, 
бібліотек та вищих навчальних закладів України. 

Сума: 16 000 грн.

Організація: Громадська організація “Форум видавців” 
(79005, м. Львів, а/с 6644, тел. (0322) 76-76-94)

Керівник проекту: Коваль Олександра Андріївна 
Зміст проекту: Підтримка благодійної акції “Подаруй 

дитині книжку” з метою збору книжкової продукції 
для поповнення бібліотечних фондів дитячих 
будинків, інтернатів та сільських бібліотек міста 
Львова та Львівської області, а також презентації 
подарунків дітям у потребі, що відвідають Фестиваль 
дитячого читання “Книгоманія”. 

Сума: 24 000 грн.

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

Керівник проекту: Харват Олександр 
Зміст проекту: Проведення благодійної фотовиставки 

у трьох обласних центрах задля залучення 
благодійних пожертв та проведення майстер-класів 
з фотомистецтва для школярів депресивних регіонів 
та передачі зібраних коштів на потреби дітей-сиріт, 
що проживають в будинках-інтернатах Рівненської 
області. 

Сума: 24 000 грн.

Організація: Тернопільський обласний осередок 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
“Молода просвіта” (46000, м. Тернопіль, вулиця 
Йосипа Сліпого, 3, тел. (0352) 42-01-36)

Керівник проекту: Абрам’юк Святослав Юрійович 
Зміст проекту: Організація роботи школи писанкарства 

для 900 дітей віком від 6 до 18 років, що 
проживають в місті Тернополі та 4 районах області 
(Бережанському, Чортківському, Шумському, 
Теребовлянському) заради поширення знань 
про традиційну народну культуру, профілактики 
негативних соціальних явищ, спричинених 
фінансово-економічною кризою, та проведення 
просвітницької та виховної роботи з молоддю. 

Сума: 33 000 грн.
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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: Рекун Анатолій Іванович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу регулятор-

них актів Черкаської та Кам`янської районних рад та 
державних адміністрацій, організація громадського 
обговорення цих актів та впровадження рекомен-
дацій, спрямованих на усунення спричинених кри-
зою перешкод в розвитку культури, освіти та підпри-
ємницької діяльності на місцевому рівні, а також на 
покращення інформаційних взаємовідносин місцевої 
влади з громадськістю. 

Сума: 42 000 грн.

Організація: Міський центр гуманістичних технологій 
“Ахалар” (14000, м. Чернігів, а/с 69, 
тел. (0462) 677-312)

Керівник проекту: Солоніцина Вікторія Євгенівна 
Зміст проекту: Організація благодійного заходу у рам-

ках програми “Ренесанс милосердя” задля збору 
пожертв та надання 20 стипендій у розмірі 1000 грн. 
талановитим молодим людям до 21 року, що вихову-
ються у малозабезпечених родинах Чернігівщини. 

Сума: 24 000 грн.

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Універсум” (79017, м. Львів, а/с 2994, 
тел. (032) 235-79-75, 275-14-11)

Керівник проекту: Романчук Олег Костянтинович 
Зміст проекту: Фінансова підтримка суспільного 

часопису “Універсум” задля забезпечення 
безперервності його публікацій в час фінансово-
економічної кризи (видання упродовж шести 
місяців трьох чисел журналу), а також підтримка 
електронної версії журналу. 

Сума: 33 593 грн.

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: Популяризація творчості митців-ама-

торів, які належать до категорії осіб з особливими 
потребами, через виготовлення 20-хвилинного доку-
ментального фільму та організацію його доброчинної 
презентації з метою спрямування залучених коштів 
на образотворчий та музичний розвиток дітей з осо-
бливими потребами, що виховуються в спеціалізова-
них школах-інтернатах Львівської області. 

Сума: 34 000 грн.

Організація: Сільська громадська організація 
“Скарбниця добрих справ” (57300, Миколаївська 
обл., с. Галаганівка, Снігурівський район, 
тел. (05162) 3-17-87)

Керівник проекту: Твардовська Віта Михайлівна 
Зміст проекту: Проведення робіт з покращення 

побутових умов, організації роботи гуртків та 
впорядкування кімнати для культурного дозвілля 
студентів-сиріт, що проживають у гуртожитку 
Миколаївського аграрного університету в селі 
Галаганівка. 

Сума: 17 500 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Спортивний альянс молоді” (03150, м. Київ, 
вул. Горького, 88, кв. 99, тел. (044) 456-92-90)

Керівник проекту: Богуслав Марія Володимирівна 
Зміст проекту: Сприяння об’єднанню відомих 

українських художників, скульпторів, зірок театру, 
кіно, естради та спорту в мистецький альянс заради 
спільної реалізації проектів з організації благодійних 
мистецьких та спортивних заходів в місті Києві, 
проведення майстер-класів та спортивних змагань 
для дітей із багатодітних родин, дітей-сиріт та дітей 
з особливими потребами, а також проведення 
“днів вуличної культури”, які включатимуть у себе 
серію заходів із благоустрою, облаштування та 
покращення зовнішнього вигляду парків та вулиць 
столиці. 

Сума: 39 800 грн.

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: Антикризова підтримка рецензійного 

часопису-підручника “Український гуманітарний 
огляд” (2010 рік, випуск 15) з метою забезпечення 
його безперервного виходу в час фінансово-
економічної кризи та безкоштовне розповсюдження 
часопису по всіх університетах та педагогічних вузах 
України. 

Сума: 27 600 грн.
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Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Український жіночий фонд” (04050, м. Київ, 
вул. Артема 79, оф.38, тел. (044) 568 5389)

Керівник проекту: Кононенко Анна Володимирівна 
Зміст проекту: Організація просвітницької роботи із жіно-

чою молоддю 15-22 років - випускницями інтернатних 
закладів сільської місцевості та депресивних регіонів 
із метою її залучення до доброчинної та громадської 
діяльності в умовах кризи шляхом розвитку інтернет-
сторінки національної мережі дівчат-лідерів, прове-
дення конкурсу на розробку проектів з вирішення про-
блем місцевих громад, нагородження 50 переможців, 
проведення круглого столу із 20 відомими жінками у 
Києві та проведення тренінгів для молодих лідерок з 
питань роботи на користь місцевих громад. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Громадська організація “Інститут адвокасі 
Луганщини” (91042, м. Луганськ, а/с 25, 
тел. (099) 006 58-84)

Керівник проекту: Данильченко Максим Олексійович 
Зміст проекту: Підтримка молодих митців Луганщини та 

залучення населення області до благодійництва шля-
хом організації 10 виставок живопису в містах та селах 
Луганщини (Антрацитівського, Марківського, Луган-
ського та Лутугінського районів) та збору пожертв на 
оздоровлення дітей дитячого будинку №1 м. Луганськ. 

Сума: 32 000 грн.

Організація: Громадська організація “Рада вчителів” 
(98405, АР Крим, м. Бахчисарай, а/с 24, 
м. Бахчисарай ,АР Крим, 98400, 
тел. (06554) 47-1-11, (06554) 44-9-19)

Керівник проекту: Айдер Муждаба 
Зміст проекту: Забезпечення зайнятості 90 дітей та 

молоді, що навчаються в трьох кримськотатарських 
школах Бахчисарайського району АР Крим 
(включаючи сільську місцевість), шляхом організації 
роботи гуртків народних ремесел. 

Сума: 15 860 грн.

Організація: Черкаська обласна благодійна фундація 
“Паритет” (18000, м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, 
офіси 424, 329, тел. (0472) 45 42 52)

Керівник проекту: Галаєва Оксана Миколаївна 
Зміст проекту: Антикризова підтримка видання 

літературного альманаху “Спалах” обласного 
літоб’єднання ім. В. Симоненка при Черкаській 
організації Національної спілки письменників України 
з його наступною презентацією задля збору пожертв 
на підтримку публікування творів обдарованих дітей, 
що проживають в школах-інтернатах. 

Сума: 8 093 грн.

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: Антикризова підтримка часопису 

“Критика” задля забезпечення його систематичного 
редакційного опрацювання та безперервного 
випуску протягом 1-го півріччя 2010 року та 
запобігання припиненню його існування в час 
фінансово-економічної кризи. 

Сума: 40 000 грн.

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: Померанцев Святослав 
Валентинович 

Зміст проекту: Підтримка мистецьких перформансів та 
роботи круглого столу на тему “Культурний розвиток 
Буковини в час фінансово-економічної кризи: діалог 
громадськості та влади”, що проводитиметься 
в рамках Міжнародного фестивалю “Meridian 
Czernowitz”. 

Сума: 31 800 грн.

Організація: Громадська організація “Східно-
Український Центр “Соціальне Партнерство” 
(83003, м. Донецьк, 79, офіс 31, пр-т Ілліча, 
тел. (062) 349 82 90)

Керівник проекту: Смаглій Олена Володимирівна 
Зміст проекту: Допомога митцям-аматорам, що 

відносяться до категорії осіб з особливими 
потребами, шляхом створення і підтримки інтернет-
сторінки (он-лайн галереї) їх робіт, промоції цих 
робіт серед потенційних споживачів та об’єднання 
громадських організацій інвалідів Донецької області 
задля впровадження спільної кампанії із залучення 
суспільства до благодійної підтримки митців-інвалідів. 

Сума: 24 780 грн.

Організація: Благодійний фонд “Перспектива 2009” 
(70500, Запорізька обл., м. Оріхів, Оріхівський район, 
вул. Запорізька, 57, тел. (06141) 4-51-36)

Керівник проекту: Білоус Світлана Юріївна 
Зміст проекту: Підтримка науково-популярного жур-

налу “Школа юного вченого” для учнів та вчителів 
(друк трьох чисел журналу накладом 1000 примірни-
ків впродовж 2010 року) та його розсилка по серед-
ніх навчальних закладах в усіх регіонах України. 

Сума: 47 370 грн.
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Підтримка літнього відпочинку 
та зайнятості дітей пільгових категорій

Кількість проектів: 43
Сума: 2 450 430 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 3.18%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Вінницька обл. 3 170 600
Волинська обл. 2 154 775
Дніпропетровська обл. 1 50 000
Донецька обл. 2 134 630
Закарпатська обл. 2 59 266
Запорізька обл. 2 125 107
Івано-Франківська обл. 3 128 375
м. Київ 5 399 300
Кіровоградська обл. 1 47 000
Луганська обл. 2 112 490
Львівська обл. 2 128 530
Миколаївська обл. 1 87 939
Одеська обл. 1 57 200
Рівненська обл. 2 128 276
м. Севастополь 2 156 896
Сумська обл. 6 245 566
Тернопільська обл. 1 27 580
Хмельницька обл. 1 37 000
Черкаська обл. 2 110 600
Чернівецька обл. 1 74 300
Чернігівська обл. 1 15 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Регіональне молодіжне екологічне 
об’єднання “ЕКОСФЕРА” (88000, м. Ужгород, 
вул. Кошіцька 7, тел. (0312) 615 852)

Керівник проекту: Станкевич-Коваль Катерина Ігорівна 
Зміст проекту: Проведення наметового табору для 

60 школярів м. Ужгорода та Ужгородського регіону 
Закарпатської області. 

Сума: 22 626 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
регіональної ініціативи та розвитку” (21050, 
м. Вінниця, пров. Карла Маркса, буд. 52, кв. 36, 
тел. (093) 085-26-28)

Керівник проекту: Кашуба Вадим Іванович 

Зміст проекту: Організація відпочинкового наметового 
табору для 140 дітей пільгових категорій 10 шкіл 
Вінницької області у липні-серпні 2010 року. 

Сума: 46 000 грн.

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд 
“Центр соціальних програм” (54052, м. Миколаїв, 
пр. Жовтневий, 325/1, тел. (0512) 63-66-96)

Керівник проекту: Мурашко Дмитро Михайлович 
Зміст проекту: Організація двох пришкільних центрів-

таборів на базі загальноосвітніх шкіл для 300 дітей 
сіл Галицинове та Шевченківське Жовтневого району 
Миколаївської області у липні-серпні 2010 року. 

Сума: 87 939 грн.

АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА
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Організація: Деражнянська районна спілка ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (32200, 
Хмельницька обл., м. Деражня, Деражнянського 
району, пр. Шкільний, 2, тел. (03856) 22-063)

Керівник проекту: Сінькевич Жанна Миколаївна 
Зміст проекту: Організація літнього наметового 

табору для 75 дітей пільгових категорій м. Деражня 
Хмельницької області у червні – липні 2010 року. 

Сума: 37 000 грн.

Організація: Громадська організація “Туристична 
Асоціація Івано-Франківщини” (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Дністровська, 26, 
тел. (0342) 504-605)

Керівник проекту: Маланій Лада Ігорівна 
Зміст проекту: Організація 2-х змін літнього 

відпочинкового наметового табору у Карпатах для 80 
дітей пільгових категорій Івано-Франківської області. 

Сума: 53 955 грн.

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: Організація літнього відпочинкового 
наметового табору для 100 дітей пільгових категорій 
з різних областей України. 

Сума: 94 480 грн.

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська 
організація “Студентське братство Сумщини” 
(40014, м. Суми, вул. Горького, 2, офіс 13, а/с 19, 
тел. (066) 280-49-93)

Керівник проекту: Бойко Олександр Миколайович 
Зміст проекту: Організація літнього наметового табору 

для 48 дітей пільгових категорій Сумської області. 
Сума: 15 684 грн.

Організація: Громадсько-молодіжне об’єднання 
“Відкритий світ” (42744, Сумська обл., 
с. Чернеччина, Охтирський район, вул. Готеляка, 1, 
тел. (066) 387-98-94)

Керівник проекту: Сітало Іван Миколайович 
Зміст проекту: Організація 2-х пересувних таборів 

наметового типу для 96 дітей пільгових категорій 
міста Охтирка та Охтирського району Сумської 
області. 

Сума: 32 574 грн.

Організація: Молодіжна організація студентів “Новий 
час” (41600, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 
26/106, тел. (05447) 22-506, (05447) 25-165)

Керівник проекту: Швидка Алла Іванівна 
Зміст проекту: Організація 2-х змін літнього наметового 

табору для 96 дітей пільгових категорій міста 
Конотопу Сумської області. 

Сума: 32 418 грн.

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних 
організацій (40030, м. Суми, вул. Горького, 2, 
тел. (0542) 77-03-29)

Керівник проекту: Ронь Ярослав Олексійович 
Зміст проекту: Організація 2-х змін літнього наметового 

табору для 144 дітей пільгових категорій Сумської 
області. 

Сума: 46 252 грн.

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Молодіжна педагогічна спілка” (40030, м. Суми, 
вул. Леваневського, 26. м. Суми 40030, 
тел. (0542) 25-78-68)

Керівник проекту: Циганок Павло Миколайович 
Зміст проекту: Організація літнього наметового табору 

для 240 дітей пільгових категорій Сумської області на 
території Шосткінського району Сумської області. 

Сума: 87 590 грн.

Організація: Сумська міська молодіжна організація 
старшокласників /Мост/ (40030, м. Суми, 
вул. Леваневського, 26, тел. (0542) 22-30-77)

Керівник проекту: Сахно Олексій Олександрович 
Зміст проекту: Організація 4-х 14-денних пересувних 

наметових таборів в форматі байдаркових сплавів 
для 96 учнів 17-ї, 23-ї та 25-ї шкіл міста Суми віком від 
14 до 16 років. 

Сума: 31 048 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Молодіжне об’єднання “Скаути Києва” (04212, 
м. Київ, вул. Тимошенка, 19, тел. (044) 411 69 32)

Керівник проекту: Дружченко Тетяна Ярославівна 
Зміст проекту: Організація літнього наметового табору 

у Переяслав-Хмельницькому районі Київської 
області для 100 дітей пільгових категорій Києва та 
Переяслав-Хмельницького. 

Сума: 89 300 грн.
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Організація: Макошинська селищна благодійна 
організація “Нащадки Аратти” (15652, Чернігівська 
обл., смт. Макошино, Менський район, 
вул. Свердлова, 11 - А, тел. (04644) 4-11-87)

Керівник проекту: Ларченко Галина Миколаївна 
Зміст проекту: Організація літнього наметового табору 

для 60-ти дітей пільгових категорій смт. Макошино 
Чернігівської області. 

Сума: 15 000 грн.

Організація: Рівненська міська молодіжна громадська 
організація “Новий рівень” (33023, м. Рівне, а/с 20, 
тел. (0362) 43-67-96)

Керівник проекту: Терентьєв Сергій Григорович 
Зміст проекту: Організація літнього наметового табору 

у с. Святе Здолбунівського району Рівненської 
області для 80 дітей пільгових категорій Рівненської 
області. 

Сума: 35 450 грн.

Організація: Громадська організація “Фонд підтримки 
молодіжного та олімпійського плавання” (01015, 
м. Київ, вул. Московська, 43/11, офіс 4, 
тел. (044) 284-04-80)

Керівник проекту: Шпитковська Наталія Дмитрівна 
Зміст проекту: Організація роботи “Клубу дитячого 

плавання” в Києві, Запоріжжі, Житомирі, Львові, 
Дніпропетровську протягом липня-серпня 2010 
на відкритій воді. Надання безкоштовних уроків 
плавання для усіх бажаючих дітей. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Дитяча екологічна громадська організація 
“Флора” (25015, м. Кіровоград, вул. Курганна, 36/18, 
тел. (0522) 27 0463)

Керівник проекту: Шестакова Людмила Володимирівна 
Зміст проекту: Організація додаткової профільної 

двотижневої зміни в пришкільному таборі в смт. 
Компаніївка Кіровоградської області для 60 дітей 
пільгових категорій. 

Сума: 47 000 грн.

Організація: Громадська організація “Філософія Серця” 
(21037, м. Вінниця, а/с 4033, тел. (0432) 69-78-38)

Керівник проекту: Кожуховський Олександр 
Олександрович 

Зміст проекту: Організація відпочинкового наметового 
табору для 140 дітей пільгових категорій Вінницької 
області у липні – серпні 2010 року. 

Сума: 52 600 грн.

Організація: Львівський обласний осередок 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація 
“Львівська обласна молодіжна хостел асоціація” 
(79000, м. Львів, вул. Вороного, 3, м. Львів 79000, 
тел. (032) 225-57-34)

Керівник проекту: Ковалко Уляна Ігорівна 
Зміст проекту: Організація двох двотижневих змін 

літнього наметового табору для 96 дітей пільгових 
категорій Стрийського району Львівської області у 
липні-серпні 2010 року. 

Сума: 88 530 грн.

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

Керівник проекту: Данильченко Максим Олексійович 
Зміст проекту: Проведення 10-денного літнього 

наметового табору для 100 дітей пільгових категорій 
міста Брянка Луганської області у серпні 2010 року. 

Сума: 74 000 грн.

Організація: Станиця Краматорськ ПЛАСТу – 
Національної Скаутської організації України (84301, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 28, 
тел. 0626 46-94-51)

Керівник проекту: Колесник Дмитро Сергійович 
Зміст проекту: Організація відпочинкового наметового 

табору для 65 дітей пільгових категорій Донецької 
області. 

Сума: 54 630 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут Адвокасі” (04213, м. Київ, вул. Героїв 
Сталінграда, 60, кв. 294, тел. (044) 278-88-75; 
(067) 501 68 82)

Керівник проекту: Сафоненко Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Організація в липні-серпні 2010 року 

двотижневого літнього наметового табору для 
100 дітей пільгових категорій, які мешкають у 
Пирятинському районі Полтавської області. 

Сума: 85 500 грн.

Організація: Громадське об’єднання “Волинські 
перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

Керівник проекту: Пахом’юк Ніна Володимирівна 
Зміст проекту: Організація 14-денного літнього 

відпочинкового наметового табору для 60 дітей 
пільгових категорій поліських районів Волинської 
області у липні-серпні 2010 року. 

Сума: 89 775 грн.
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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: Проведення літнього 14-денного 
наметового табору для 100 дітей пільгових категорій 
Володарсько-Волинського району Житомирської 
області. 

Сума: 74 500 грн.

Організація: Громадська організація “Дитяче козацьке 
товариство Рівненщини” (33028, м. Рівне, а/с 114, 
тел. (050) 689-02-49)

Керівник проекту: Пражмовський Віктор Анатолійович 
Зміст проекту: Організація 2-х літніх наметових таборів 

у Рівненській області для 200 дітей пільгових 
категорій. 

Сума: 92 826 грн.

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та 
соціальної адаптації громадян без визначеного місця 
проживання “Шлях до дому” (65082, м. Одеса, 
вул. Софіївська, 10, тел. (048) 777-20-76, 711-73-18)

Керівник проекту: Вегриян Наталія Костянтинівна 
Зміст проекту: Організація 3-х змін літнього наметового 

табору для 120 дітей пільгових категорій Одеської 
області, у тому числі безпритульних дітей, дітей 
біженців з Молдови. 

Сума: 57 200 грн.

Організація: Благодійний фонд “Карітас Коломийсько-
Чернівецької єпархії” (78200, Івано-Франківська обл., 
м. Коломия, вул. С. Петлюри, 98, тел. (03433) 216-91)

Керівник проекту: Бучовський Тарас Ігорович 
Зміст проекту: Організація 10-денного відпочинкового 

наметового табору для 50 дітей пільгових категорій 
м. Коломия Івано-Франківської області. 

Сума: 33 000 грн.

Організація: Чернівецьке обласне громадсько-
молодіжне екологічне об’єднання “Буквиця” 
(58029, м. Чернівці, пр. Незалежності, 90Г, 81, 
тел. (03722) 3-10-32)

Керівник проекту: Коняк Марина Петрівна 
Зміст проекту: Організація 2-х змін літнього 

наметового табору для 100 дітей пільгових категорій 
Чернівецької області. 

Сума: 74 300 грн.

Організація: Черкаська обласна громадська організація 
“Ресурсний центр АНГО” (18007, м. Черкаси, 
вул. Благовісна, 262, тел. 0472 -37 00 75)

Керівник проекту: Рекун Ольга Олександрівна 
Зміст проекту: Організація 14-денного наметового 

табору для 100 дітей пільгових категорій Черкаської 
області. 

Сума: 72 000 грн.

Організація: Молодіжна організація “Пласт - 
Національна Скаутська Організація України” 
(01001, м. Київ, а/с 395, тел. (044) 280-85-55)

Керівник проекту: Єфіменко Поліна Євгенівна 
Зміст проекту: Проведення 8 літніх наметових таборів у 

7 областях (Львівській, Тернопільській, Івано-Фран-
ківській, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетров-
ській і Донецькій) для 362 дітей пільгових категорій з 
46 районів та міст десяти областей України. 

Сума: 90 000 грн.

Організація: Благодійний фонд “Мальва Бабанки” 
(20351, Черкаська обл., смт. Бабанка, Уманський 
район, вул. Кузнєчна, 9)

Керівник проекту: Кислиця Олександр Анатолійович 
Зміст проекту: Організація 2-х змін літнього наметового 

табору в селах Чубівка та Лубенці Черкаської 
області для 80 дітей пільгових категорій Черкаської 
області у липні – серпні 2010 року. 

Сума: 38 600 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
громадських ініціатив “Крок” (77600, Івано-
Франківська обл., смт. Рожнятів, вул. Зелена, 34, 
тел. (03474) 21-385)

Керівник проекту: Мельник Наталія Василівна 
Зміст проекту: Проведення у серпні 2010 року 

двотижневого відпочинкового наметового табору 
у Карпатах для 50 дітей пільгових категорій, що 
відвідують Будинок дитячої та юнацької творчості 
смт. Рожнятів Івано-Франківської області. 

Сума: 41420 грн.

Організація: Благодійний фонд “Щаслива дитина” 
(69095, м. Запоріжжя, а/с 1878, тел. (066) 513-34-35)

Керівник проекту: Павлов Альберт Анатолійович 
Зміст проекту: Проведення відпочинково-оздоровчого 

пересувного наметового табору в АР Крим для 100 
дітей пільгових категорій Запорізької області у липні-
серпні 2010 року. 

Сума: 50 000 грн.
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Організація: Луганська обласна група медіації 
(91031, м. Луганськ, кв. Димитрова, 21/7, 
тел. (0642) 717378, (0642) 42 03 78)

Керівник проекту: Тищенко Галина Василівна 
Зміст проекту: Організація наметового табору для 60 

дітей пільгових категорій Луганської області. 
Сума: 38 490 грн.

Організація: Тернопільська міська молодіжна 
організація волонтерів “Іскра любові” 
(46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 3, кв. 7)

Керівник проекту: Шамрик Оксана Іванівна 
Зміст проекту: Організація літнього наметового табору 

для 50 дітей пільгових категорій Тернопільської 
області. 

Сума: 27 580 грн.

Організація: Марганецька міська громадська 
організація “Серце Марганця” (53400, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Миру, 94, 
тел. (05665) 31-271)

Керівник проекту: Бородкіна Єлизавета Іванівна 
Зміст проекту: Організація табору відпочинку 

на базі Центру розвитку дитини для 120 дітей 
пільгових категорій міста Марганець та інших міст 
Дніпропетровської області. 

Сума: 50 000 грн.

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

Керівник проекту: Лавринюк Петро Петрович 
Зміст проекту: Організація відпочинкового наметового 

табору для 60 дітей пільгових категорій Волинської 
області у липні-серпні 2010 року. 

Сума: 65 000 грн.

Організація: Дитячо-юнацька школа козацького 
бойового мистецтва “Спас” (69032, м. Запоріжжя, 
пр-т Металургів, 1 а, офіс 43, тел. (061) 222-67-65)

Керівник проекту: Притула Олександр Леонтійович 
Зміст проекту: Проведення відпочинково-оздоровчого 

наметового табору для 130 дітей пільгових категорій 
Запорізької області на території острова Хортиця у 
липні-серпні 2010 року. 

Сума: 75 107 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Молодіжний центр працевлаштування” 
(21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 72, офіс 311, 
тел. (0432) 57-94-17, (0432) 69-20-57)

Керівник проекту: Мельник Роман Олександрович 

Зміст проекту: Організація відпочинкового наметового 
табору в селі Путівці Вінницького району Вінницької 
області для 60 дітей пільгових категорій у липні-
серпні 2010 р. 

Сума: 72 000 грн.

Організація: Благодійна організація “Піклувальна рада” 
(79008, м. Львів, а/с 823, тел. (032) 235-53-39)

Керівник проекту: Збираль Валентин Юрійович 
Зміст проекту: Організація участі 30 дітей зі 

Львівської області, чиї батьки перебувають у місцях 
позбавлення волі, у 10-денному дитячому фестивалі 
“Створимо разом планету добра”, що проходив з 5 
по 14 липня 2010 року. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Ужгородська районна організація “Союз 
Українок” (88000, м. Ужгород, вул. Бокшая, 4 
(а/с 41 с), тел. 0312 3-64-40, (03122) 7-27-054)

Керівник проекту: Лужецька Наталія Василівна 
Зміст проекту: Організація літнього табору з денним 

перебуванням для 57 дітей з малозабезпечених 
сімей Закарпатської області на базі Концівської ЗОШ 
I-III ст Ужгородського району (включаючи дітей із 
ромських родин). 

Сума: 36 640 грн.

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: Організація та проведення 6-денного 
навчального таборування для 80 керівників проектів, 
підтриманих в рамках конкурсу “Підтримка літнього 
відпочинку та зайнятості дітей пільгових категорій” 
Антикризової гуманітарної програми. 

Сума: 62 416 грн.

Організація: Обласна громадська організація Фундація 
“Молодь Донбасу” (83017, м. Донецьк, б-р Шевченка, 
27/146, тел. (050) 348-85-11)

Керівник проекту: Бідило Лідія Іванівна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності та 

безпритульності дітей середнього (старшого) віку, 
які виховуються у багатодітних, малозабезпечених 
та неповних родинах, вражених фінансово-
економічною кризою, сприяння тимчасовому 
працевлаштуванню, організації зайнятості молоді 
у позанавчальний час, поліпшення економічного 
і соціального стану молоді шляхом організації 
молодіжних таборів праці і відпочинку. 

Сума: 80 000 грн.
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Підтримка груп подовженого дня та покращення 
санітарно-побутових умов закладів загальної 
середньої освіти у районних центрах, селищах 
міського типу та селах

Кількість проектів: 79
Сума: 3 954 795 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 5.13%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 8 305 670
Вінницька обл. 3 128 421
Волинська обл. 4 168 233
Дніпропетровська обл. 6 265 930
Донецька обл. 10 446 442
Закарпатська обл. 2 169 935
Івано-Франківська обл. 4 128 100
м. Київ 11 696 300
Кіровоградська обл. 2 150 000
Луганська обл. 3 209 647
Львівська обл. 2 103 595
Миколаївська обл. 5 284 372
Одеська обл. 2 73 940
Полтавська обл. 2 100 233
Рівненська обл. 1 51 418
Сумська обл. 4 198 488
Тернопільська обл. 1 40 000
Харківська обл. 2 69 460
Херсонська обл. 1 98 417
Хмельницька обл. 2 58 938
Чернівецька обл. 2 89 289
Чернігівська обл. 2 117 967

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Добропільська міська громадська 
організація “Жіноча сила” (85004, Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. Фрунзе, 23, тел. (06227) 28-757)

Керівник проекту: Ясинська Тетяна Василівна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого віку шляхом відкриття групи подовженого 

дня та гуртків художньо-естетичного напрямку у 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 
м. Добропілля Донецької області. 

Сума: 24 000 грн.

АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА
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Організація: Молодіжна організація “Молодіжний 
парламентський клуб” (53403, Дніпропетровська 
обл., м. Марганець, вул. Бульварна, 1, 
тел. (056) 653-24-31, (05665) 32-492)

Керівник проекту: Булава Людмила Петрівна 
Зміст проекту: Підтримка роботи групи подовженого 

дня у ЗОШ № 10 міста Марганця Дніпропетровської 
області. 

Сума: 82 900 грн.

Організація: Громадське об’єднання “Волинські 
перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

Керівник проекту: Пахом’юк Ніна Володимирівна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності 

дітей молодшого шкільного віку шляхом 
відновлення роботи гуртків та спортивних секцій 
у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Словатичі 
Ківерцівського району Волинської області. 

Сума: 35 000 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м. Київ, 
вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

Керівник проекту: Бобко Валентина Антонівна 
Зміст проекту: Підтримка роботи груп подовженого 

дня і організація роботи гуртка для 60 вихованців з 
малозабезпечених сімей та покращення санітарних 
умов у Хомутецькій загальноосвітній школі I-III 
ступенів Брусиловського району Житомирської 
області. 

Сума: 26 700 грн.

Організація: Драчинецька сільська громадська 
організація “Мрія” (59353, Чернівецька обл., 
с. Драчинці Кіцманського району, вул. Шевченка, 51, 
тел. (03736) 56 7 24)

Керівник проекту: Аврам Мар’яна Семенівна 
Зміст проекту: Покращення санітарно-побутових умов 

сільської школи шляхом проведення ремонтних 
робіт шкільних туалетів та їдальні у Драчинському 
загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів 
Кіцманського району Чернівецької області. 

Сума: 52 077 грн.

Організація: Стрілецькокутська сільська громадська 
організація “Надія” (59345, Чернівецька обл., 
с. Стрілецький Кут, Кіцманського району, 
вул. Центральна, 147, тел. (03736) 57 1 10)

Керівник проекту: Калинюк Корній Іванович 
Зміст проекту: Покращення санітарно-побутових умов 

сільської школи шляхом проведення ремонтних робіт 
шкільних туалетів та їдальні у Стрілецькокутському 
загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів 
Кіцманського району Чернівецької області. 

Сума: 37 212 грн.

Організація: Союз промисловців та роботодавців 
Красноперекопська (96000, АР Крим, м. 
Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 14-А, к. 10, 
тел. (06565) 20 1 64)

Керівник проекту: Коваленко Тетяна Василівна 
Зміст проекту: Забезпечення роботи групи 

подовженого дня та організація розвиткових 
гуртків для 58 вихованців Почетненського 
навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей” 
Красноперекопської районної ради Автономної 
Республіки Крим, проведення дрібних ремонтів 
туалетів для учнів початкової школи. 

Сума: 22 584 грн.

Організація: Первомайська районна молодіжна 
організація “Соціальна ініціатива” (96300, АР Крим, 
смт. Первомайське, вул. Майська, 6/16, 
тел. (06552) 92-2-80)

Керівник проекту: Скубанова Ірина Володимирівна 
Зміст проекту: Організація додаткової групи 

подовженого дня для 30 дітей початкових класів 
Первомайської загальноосвітньої школи № 2. 

Сума: 46 380 грн.

Організація: Громадська організація “Філософія Серця” 
(21037, м. Вінниця, а/с 4033, тел. (0432) 69-78-38)

Керівник проекту: Нечипорук Елла Василівна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації роботи 
групи подовженого дня для 30 дітей у Вінницькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №36. 

Сума: 29 975 грн.
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Організація: Громадська організація “Філософія Серця” 
(21037, м. Вінниця, а/с 4033, тел. (0432) 69-78-38)

Керівник проекту: Шикір Роман Григорович 
Зміст проекту: Організація спортивного гуртка для 34 

вихованців Вербівської загальноосвітньої школи I-II 
ступенів Липовецького району Вінницької області. 

Сума: 40 520 грн.

Організація: Громадська організація “Філософія Серця” 
(21037, м. Вінниця, а/с 4033, тел. (0432) 69-78-38)

Керівник проекту: Гоменюк Алла Володимирівна 
Зміст проекту: Організація групи подовженого дня та 

роботи гуртків для 31 дитини молодшого шкільного 
віку Брицької загальноосвітньої школи I-II ступенів 
Липовецького району Вінницької області. 

Сума: 57 926 грн.

Організація: Громадське об’єднання “Волинські 
перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

Керівник проекту: Міцкевич Світлана Володимирівна 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов Дольської 

ЗОШ, в якій виховуються 74 вихованці зі статусом 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, шляхом 
організації ремонтних робіт системи водопостачання 
та ремонту внутрішнього шкільного туалету. 

Сума: 16 800 грн.

Організація: Громадська організація “Об’єднання 
громадян “Надія” (44812, Волинська обл., 
с. Перевали, Турійський район, вул. Центральна, 7, 
тел. (033) 639-77-48)

Керівник проекту: Луцюк Тетяна Анатоліївна 
Зміст проекту: Мобілізація місцевої громади та 

влади для проведення дрібних ремонтів шкільних 
туалетів у школах сіл Перевали, Новосілки, Дольськ 
Турійського району Волинської області. 

Сума: 38 200 грн.

Організація: Громадське об’єднання “Волинські 
перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

Керівник проекту: Пахом’юк Ніна Володимирівна 
Зміст проекту: Організація роботи групи подовженого 

дня, математичних гуртків та спортивних секцій у 
Старовижівському НВК Старовижівського району 
Волинської області. 

Сума: 78 233 грн.

Організація: Союз промисловців та роботодавців 
Красноперекопська (96000, АР Крим, 
м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 14-А, к. 10, 
тел. (06565) 20 1 64)

Керівник проекту: Ястреб Людмила Дмитрівна 
Зміст проекту: Забезпечення роботи спортивного 

гуртка для 97 учнів Братської загальноосвітньої 
школи та проведення дрібного ремонту санвузлів, 
розташованих поруч зі спортивною залою. 

Сума: 14 963 грн.

Організація: Марганецька міська громадська 
організація “Серце Марганця” (53400, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Миру, 94, 
тел. (05665) 31-271)

Керівник проекту: Топчій Ірина Валеріївна 
Зміст проекту: Покращення санітарних норм шкільної 

їдальні у Калинівській середній загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів Широківського району 
Дніпропетровської області. 

Сума: 29 900 грн.

Організація: Марганецька міська громадська 
організація “Серце Марганця” (53400, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Миру, 94, 
тел. (05665) 31-271)

Керівник проекту: Топчій Ірина Валеріївна 
Зміст проекту: Організація ремонтних робіт шкільних 

туалетів у Новоселівській середній загальноосвітній 
школі I-III ступенів Широківського району 
Дніпропетровської області. 

Сума: 46 880 грн.

Організація: Андріївська благодійна організація 
“Довіра” (53640, Дніпропетровська обл., с. Андріївка, 
Покровського району, вул. Центральна, 1-А)

Керівник проекту: Колошва Валентина Олександрівна 
Зміст проекту: Покращення санітарно-гігієнічних 

умов для 230 учнів Братської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Покровської районної ради 
Дніпропетровської області шляхом проведення 
дрібних ремонтних робіт шкільної їдальні. 

Сума: 42 167 грн.
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Організація: Марганецька міська громадська 
організація “Серце Марганця” (53400, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Миру, 94, 
тел. (05665) 31-271)

Керівник проекту: Алєксєєнков Олексій Єгорович 
Зміст проекту: Покращення санітарних норм 

шкільної їдальні Червонівської неповної середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Широківського 
району Дніпропетровської області. 

Сума: 31 283 грн.

Організація: Донецька обласна молодіжна громадська 
організація “Асоціація молодих депутатів в Україні” 
(84627, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Герцена, 29, 
кв. 44, тел. (050) 646-22-25)

Керівник проекту: Джантимирова Наталя Михайлівна 
Зміст проекту: Організація групи подовженого 

дня та спеціалізованих гуртків у Шевченківській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Великоновосілківського району Донецької області. 

Сума: 86 670 грн.

Організація: Громадська організація “Злагода” 
Красноармійського району Донецької області 
(85352, Донецька обл., с. Новоолександрівка, 
Красноармійський р-н, вул. Гагаріна, 35)

Керівник проекту: Геращенко Надія Федорівна 
Зміст проекту: Проведення дрібних ремонтів шкільних 

туалетів Новоолександрівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Красноармійської районної ради 
Донецької області. 

Сума: 36 560 грн.

Організація: Тельманівська районна молодіжна 
громадська організація “Антей-Юніт” (87100, 
Донецька обл., смт. Тельманове, Тельманівського 
району, вул. Первомайська, 134-А, 
тел. (050) 239-04-52)

Керівник проекту: Коржов Іван Володимирович 
Зміст проекту: Відновлення роботи групи подовженого 

дня, спеціалізованих гуртків та організація гарячого 
харчування у Коньковській загальноосвітній школі І-ІІ 
ступенів Тельманівського району Донецької області. 

Сума: 63 043 грн.

Організація: Громадська організація “Джерело” 
Лисівської сільської територіальної громади 
Красноармійського району Донецької області 
(85362, Донецька обл., с. Лисівка, Красноармійський 
район, вул. Леніна, 77, тел. (0623) 538-748)

Керівник проекту: Єфіменко Лідія Іванівна 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов шкільної 

їдальні Лисівської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів Красноармійської районної ради Донецької 
області. 

Сума: 30 000 грн.

Організація: Райгородська селищна громадська 
організація “Успіх” (84150, Донецька обл., 
с. Райгородок, Слов’янський район, вул. Горького, 1, 
тел. (06262) 2-83-69)

Керівник проекту: Каліберда Любов Іванівна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності 35 дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації групи 
подовженого дня, спортивних секцій та гуртків у 
Райгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів Слов’янського 
району Донецької області. 

Сума: 20 000 грн.

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 роботи додаткової групи 
подовженого дня та забезпечення харчуванням 
30 школярів молодшого віку з малозабезпечених 
сімей; дрібний ремонт санвузлу та устаткування 
обладнанням гуртків та секцій у Дворищенській ЗОШ 
Володарсько-Волинського району Житомирської 
області. 

Сума: 67 400 грн.

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 роботи додаткової групи 
подовженого дня та забезпечення харчуванням 
30 школярів молодшого віку з малозабезпечених 
сімей; дрібний ремонт санвузлу та устаткування 
обладнанням гуртків та секцій Рижанській ЗОШ 
Володарсько-Волинського району Житомирської 
області. 

Сума: 73 200 грн.
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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 роботи 2-х додаткових груп 
подовженого дня та забезпечення харчуванням 40 
школярів молодшого віку з малозабезпечених сімей 
у Володарсько-Волинському НВК №1 Володарсько-
Волинського району Житомирської області. 

Сума: 78 280 грн.

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 роботи 2-х додаткових груп 
подовженого дня та забезпечення харчуванням 30 
школярів молодшого віку з малозабезпечених сімей 
у Новоборівській гімназії Володарсько-Волинського 
району Житомирської області. 

Сума: 78 000 грн.

Організація: Хустська районна громадська організація 
Хустського Агенства регіонального розвитку “Хуст-
Європа-Центр” (90400, Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Зарічна, 23, тел. 03142-53-578)

Керівник проекту: Токач Микола Миколайович 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов шкільних 

їдалень шляхом організації дрібних ремонтних 
робіт та заміни обладнання у ЗОШ № 1 та № 2 смт. 
Вишково Закарпатської області. 

Сума: 99 935 грн.

Організація: Громадська організація “Асоціація 
соціально-економічного розвитку с.Ясень” (Івано-
Франківська обл., с. Ясень Рожнятівського району)

Керівник проекту: Стоцька Ольга Михайлівна 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов у школі 

шляхом організації дрібних ремонтних робіт 
внутрішнього туалету у Ясенській загальноосвітній 
школі I-III ступенів Рожнятівської районної ради 
Івано-Франківської області. 

Сума: 31 750 грн.

Організація: Асоціація соціально-економічного розвитку 
села Турка (78253, Івано-Франківська обл., с. Турка, 
Коломийського району, вул. Шевченка, 2)

Керівник проекту: Вихристюк Світлана Михайлівна 
Зміст проекту: Організація роботи групи подовженого 

дня та гуртків шляхом облаштування навчального 
приміщення та ігрової кімнати у Турківській 
загальноосвітній школі I-III ступенів Коломийської 
районної ради Івано-Франківської області. 

Сума: 16 000 грн.

Організація: Кіровоградське обласне об’єднання 
громадян “Фонд захисту землевласників та сільгоспт
оваровиробників” (25014, м. Кіровоград, 
пр. Інженерів, 11, тел. (0522) 55-25-44)

Керівник проекту: Остаповець Ольга Ігорівна 
Зміст проекту: Організація роботи групи подовженого 

дня шляхом проведення ремонту їдальні, 
забезпечення харчування у Новопразькому 
навчально-виховному комплексі Олександрійської 
районної ради Кіровоградської області. 

Сума: 50 000 грн.

Організація: Кіровоградське обласне об’єднання 
громадян “Фонд захисту землевласників та сільгоспт
оваровиробників” (25014, м. Кіровоград, 
пр. Інженерів, 11, тел. (0522) 55-25-44)

Керівник проекту: Нарівна Людмила Михайлівна 
Зміст проекту: Організація роботи групи подовженого 

дня та консолідація зусиль педагогічного колективу 
і батьківського комітету під час проведення 
робіт з покращення матеріально-технічної бази 
Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Компаніївського району Кіровоградської області. 

Сума: 100 000 грн.

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: Покращення санітарно-гігієнічних 

умов середньої загальноосвітньої школи № 19 
міста Сєвєродонецька, що розташована в селищі 
Борівське Луганської області за участі представників 
селищної ради та громадської організації 
“Сєвєродонецька агенція розвитку громади”. 

Сума: 37 207 грн.
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Організація: Громадська організація “Луганська 
обласна організація “Центр Європейських Ініціатив 
Луганщини” (91011, м. Луганськ, кв. Єрьоменко, 1, 
кв. 19, тел. (066) 269-83-65)

Керівник проекту: Міхальков Максим Юрійович 
Зміст проекту: Відновлення роботи груп подовженого 

дня та проведення дрібних ремонтів туалетів у 
середній школі № 4 смт. Михайлівка та середній 
школі № 8 с. Сокологоровка Луганської області. 

Сума: 82 440 грн.

Організація: Громадська організація “Опора” (91042, 
м. Луганськ, а/с 25, тел. (050) 275-28-08)

Керівник проекту: Данильченко Максим Олексійович 
Зміст проекту: Організація роботи додаткових груп 

подовженого дня та освітніх секцій у Станично-Луган-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 і Кондрашівській ЗОШ 
Станично-Луганського району Луганської області. 

Сума: 90 000 грн.

Організація: Агенція місцевого розвитку с. Гусаків 
(81353, Львівська обл., с. Гусаків, Мостиський район, 
тел. (03234) 6-47-19)

Керівник проекту: Жемелко Марія Іванівна 
Зміст проекту: Підтримка роботи групи подовженого 

дня та впровадження нових освітніх та оздоровчих 
програм для вихованців Гусаківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Мостиського району Львівської області. 

Сума: 42 785 грн.

Організація: Громадська організація “Історико-
краєзнавче товариство “Дзвін” (81712, 
Львівська обл., с. Квітневе, Жидачівський район, 
вул. 1 Травня, 36, тел. (096) 405-42-99)

Керівник проекту: Козяр Галина Іванівна 
Зміст проекту: Забезпечення денного догляду за 

школярами шляхом відкриття групи подовженого 
дня та облаштування класних кімнат для діяльності 
гуртків у Квітневій ЗОШ І-ІІ ступенів Жидачівського 
району Львівської області. 

Сума: 60 810 грн.

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд 
“Центр соціальних програм” (54052, м. Миколаїв, 
пр. Жовтневий, 325/1, тел. (0512) 63-66-96)

Керівник проекту: Мурашко Дмитро Михайлович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

дошкільного і шкільного віку шляхом організації дитя-
чого Центру дозвілля при Євгенівському будинку куль-
тури Снігурівського району Миколаївської області. 

Сума: 16 726 грн.

Організація: Миколаївське міське об’єднання громадян 
“Центр сприяння суспільним інноваціям” (54001, 
м. Миколаїв, вул. Радянська, 5, тел. (0512) 47 91 07)

Керівник проекту: Мельницький Богдан Михайлович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

дошкільного і шкільного вік шляхом організації 
діяльності Центру творчого розвитку дітей 
при Степівській ЗОШ Миколаївського району 
Миколаївської області. 

Сума: 45 000 грн.

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд 
“Центр соціальних програм” (54052, м. Миколаїв, 
пр. Жовтневий, 325/1, тел. (0512) 63-66-96)

Керівник проекту: Мурашко Дмитро Михайлович 
Зміст проекту: Організація роботи груп подовженого 

дня та проведення дрібних ремонтних робіт шкільної 
їдальні для забезпечення гарячого харчування дітей 
у Снігурівській загальноосвітній школі I-III ступенів № 
3 Снігурівської районної ради Миколаївської області. 

Сума: 91 800 грн.

Організація: Снігурівська районна федерація 
футболу (57300, Миколаївська обл., м. Снігурівка, 
Миколаївський р-н, вул. Суворова, 57, 
тел. (05162) 32 1 39; 32 8 24)

Керівник проекту: Бунчук Світлана Анатоліївна 
Зміст проекту: Оснащення кімнати для занять у групі 

подовженого дня в Снігурівській загальноосвітній 
школі I-III ступенів № 4 Снігурівської районної ради 
Миколаївської області. 

Сума: 30 900 грн.

Організація: Громадська організація “Відродження” 
Красноармійського району Донецької області (85347, 
Донецька обл., с. Миколаївка Красноармійського 
району, вул. Центральна, 43, 
тел. (0623) 53 04 42)

Керівник проекту: Димитров Володимир Дмитрович 
Зміст проекту: Забезпечення роботи групи 

подовженого дня і розвиткових гуртків та 
проведення дрібних ремонтів туалетів для учнів 
початкової школи Миколаївської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Красноармійської районної ради 
Донецької області. 

Сума: 69 505 грн.
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Організація: Асоціація підприємців Балтського району 
Одеської області (66101, Одеська обл., м. Балта, 
вул. Уварова, 30, кв. 3, тел. (04866) 21-298)

Керівник проекту: Захаров Всеволод Миколайович 
Зміст проекту: Забезпечення роботи спортивних сек-

цій, гуртків та групи подовженого дня для учнів школи 
села Пужайково Балтського району Одеської області. 

Сума: 23 940 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги біженцям та 
переселенцям “Співчуття” (65107, м. Одеса, 
вул. Канатна, 83, к. 716-717, тел. (0482) 42-96-36)

Керівник проекту: Тимофєєва Вікторія Петрівна 
Зміст проекту: Організація роботи гуртків та занять з 

підготовки до школи на базі Інтеграційного центру 
“VITA” для дітей біженців шкільного та дошкільного 
віку, що проживають в Одеському регіоні. 

Сума: 50 000 грн.

Організація: Жіноча громадська організація “Берегиня” 
(37012, Полтавська обл., с. Нові Мартиновичі, 
Пирятинський район, тел. (05358) 64-228)

Керівник проекту: Зубенко Ігор Іванович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації 
роботи групи подовженого дня та спортивних 
секцій у Новомартиновицькій ЗОШ І-ІІ ступенів 
Пирятинського району Полтавської області. 

Сума: 21 183 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут Адвокасі” (04213, м. Київ, вул. Героїв 
Сталінграда, 60, кв. 294, тел. (044) 278-88-75; 
(067) 501 68 82)

Керівник проекту: Тертишна Таміла Миколаївна 
Зміст проекту: Створення гуртків на базі Дитячої твор-

чої студії “Капітошка” для забезпечення повноцін-
ного розвитку учнів початкових класів Котелевської 
загальноосвітньої школи № 4 I-III ступенів Котелев-
ської районної ради Полтавської області. 

Сума: 36 600 грн.

Організація: Громадське об’єднання “Агенція місцевого 
розвитку Дубенщини” (35600, Рівненська обл., 
м. Дубно, вул. Забрама, 14, тел. (050) 812 62 30)

Керівник проекту: Вознюк Галина Федорівна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації роботи 
групи подовженого дня у Смизькій загальноосвітній 
школі I-III ступенів Дубенської районної ради 
Рівненської області. 

Сума: 51 418 грн.

Організація: Роменська міська організація профспілки 
працівників освіти і науки України (42000, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Щучки, 9, 
тел. (05448) 2-21-27, 2-41-97)

Керівник проекту: Зеленська Вікторія Володимирівна 
Зміст проекту: Організація груп подовженого дня 

та забезпечення гарячого харчування вихованців 
Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
№ 11 шляхом проведення дрібного ремонту шкільної 
їдальні. 

Сума: 33 000 грн.

Організація: Громадська організація “Піклувальна рада 
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 
Роменської міської ради Сумської області” (42006, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Прокопенка, 76, 
тел. 31 5 90)

Керівник проекту: Діхнич Наталія Федорівна 
Зміст проекту: Покращення санітарно-гігієнічних умов 

для 534 вихованців Роменської ЗОШ №5 шляхом 
проведення ремонтних робіт шкільних туалетів. 

Сума: 50 000 грн.

Організація: Роменська міська організація профспілки 
працівників освіти і науки України (42000, Сумська 
обл., м. Ромни, вул. Щучки, 9, тел. (05448) 2-21-27, 
2-41-97)

Керівник проекту: Скрипка Лідія Олексіївна 
Зміст проекту: Покращення санітарно-гігієнічних умов 

для 500 вихованців Роменської ЗОШ №2 шляхом 
проведення ремонтних робіт шкільних туалетів. 

Сума: 47 568 грн.

Організація: Громадська організація “Тростянецька 
районна молодіжна громадська організація “Союз 
молоді регіонів України” (42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Миру, 32, тел. (05458) 68-104)

Керівник проекту: Касміна Ірина Віталіївна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом створення 
групи подовженого дня на базі Тростянецької 
спеціалізованої школи I-III ступенів № 5 
Тростянецької районної ради Сумської області. 

Сума: 67 920 грн.
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Організація: Тернопільське регіональне відділення 
Асоціації міст України (46001, м. Тернопіль, 
вул. Р. Барвінських, 7, 2-й пов., тел. (0352) 25-35-50)

Керівник проекту: Пемковський Василь Йосипович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації роботи 
групи подовженого дня та спортивних секцій у 
Теребовлянській загальноосвітній школі I-III ступенів 
№ 1 Теребовлянського району Тернопільської 
області. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Дворічанська районна організація 
профспілки працівників освіти і науки України 
(62702, Харківська обл., смт. Дворічна, 
провул. Спортивний, 14, тел. 71 1 85)

Керівник проекту: Єрємєєв Олександр Єгорович 
Зміст проекту: Організація груп подовженого дня на 

базі Мечниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Дворічанської районної ради Харківської 
області та покращення санітарно-гігієнічних умов 
сільської школи. 

Сума: 34 100 грн.

Організація: Дворічанська районна організація 
профспілки працівників освіти і науки України 
(62702, Харківська обл., смт. Дворічна, 
провул. Спортивний, 14, тел. 71 1 85)

Керівник проекту: Мороз Людмила Федорівна 
Зміст проекту: Забезпечення роботи групи 

подовженого дня шляхом організації дрібного 
ремонту шкільної їдальні та організації гарячого 
харчування для дітей молодшого шкільного віку. 

Сума: 35 360 грн.

Організація: Херсонська міська громадська організація 
дітей-інвалідів “Світло надії” (73000, м. Херсон, 
вул. Чекістів, 2, тел. (0552) 266-848)

Керівник проекту: Окатова Любов Василівна 
Зміст проекту: Проведення позашкільної виховної 

роботи та організація роботи гуртків на базі Палацу 
дитячої та юнацької творчості м. Херсона. 

Сума: 98 417 грн.

Організація: Громадська організація “Красилівська 
міська організація “Берегиня” (31000, Хмельницька 
обл., м. Красилів, вул. Центральна, 38, 
тел. (03855) 42 7 04)

Керівник проекту: Крикунова Валентина Дмитрівна 
Зміст проекту: Забезпечення роботи групи 

подовженого дня та проведення дрібних ремонтних 
робіт шкільної їдальні для організації якісного 
гарячого харчування дітей у Красилівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 
Красилівського району Хмельницької області. 

Сума: 34 910 грн.

Організація: Громадська організація “Красилівська 
міська організація “Берегиня” (31000, Хмельницька 
обл., м. Красилів, вул. Центральна, 38, 
тел. (03855) 42 7 04)

Керівник проекту: Макарець Інна Іванівна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації роботи 
групи подовженого дня та спортивних секцій у 
Красилівському навчально-виховному комплексі 
“Загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 та гімназія”. 

Сума: 24 028 грн.

Організація: Чернігівська районна організація ветеранів 
(14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 114, 
тел. (0412) 97 37 16)

Керівник проекту: Попок Олена Миколаївна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності сільських 

дітей молодшого шкільного віку шляхом проведення 
позашкільної виховної роботи та організація 
роботи гуртків на базі Комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок школяра Чернігівської 
районної ради Чернігівської області”. 

Сума: 22 422 грн.

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

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович 
Зміст проекту: Покращення санітарно-побутових умов 

та матеріально-технічного оснащення Городнянської 
ЗОШ та Городнянської районої гімназії для 
організації роботи групи подовженого дня, гуртків та 
секцій шляхом облаштування їдальні та спортзалу, 
а також забезпечення гарячого харчування для 
вихованців закладу. 

Сума: 95 545 грн.
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Організація: Джанкойське відділення Кримської 
Республіканської Асоціації “Екологія і Мир” 
(96100, АР Крим, м. Джанкой, вул. Кірова, 73/21, 
тел. (06564) 3 29 55)

Керівник проекту: Тувишев Олександр Іванович 
Зміст проекту: Допомога у створенні належних умов 

для організації та функціонування груп подовженого 
дня для учнів молодшого шкільного віку Луганського 
навчально-виховного комплексу Джанкойського 
району АР Крим шляхом створення та обладнання 
кімнати відпочинку, гральної кімнати, спортивно-
грального майданчику, пральної та ремонту 
внутрішнього туалету. 

Сума: 46 050 грн.

Організація: Доманівська районна дитяча громадська 
асоціація “Чиста вода” (56401, Миколаївська обл., 
смт. Доманівка, вулиця Гуляницького, 2, кв. 6, 
тел. (066) 650-27-64)

Керівник проекту: Заєць Костянтин Миколайович 
Зміст проекту: Облаштування кухні та шкільної їдальні 

для забезпечення харчування дітей, що навчаються 
в групах подовженого дня у Лідіївській ЗОШ І-
ІІ ступенів та Сухобалківській ЗОШ І-ІІ ступенів 
Доманівського району Миколаївської області. 

Сума: 99 946 грн.

Організація: Благодійна організація “Піклувальна рада 
Чесниківської школи 1-2 ступенів” (77042, Івано-
Франківська обл., с. Чесники, Рогатинського району, 
вул. Гончарівка, 1, тел. (03435) 60-690)

Керівник проекту: Федуняк Галина Петрівна 
Зміст проекту: Організація роботи групи подовженого 

дня та гуртків для 40 дітей з малозабезпечених та 
багатодітних сімей, забезпечення їх харчуванням; 
дрібний ремонт санвузлу та навчальних приміщень 
у Чесниківській ЗОШ І-ІІ ступенів Рогатинського 
району Івано-Франківської області. 

Сума: 48 350 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут Адвокасі” (04213, м. Київ, вул. Героїв 
Сталінграда, 60, кв. 294, тел. (044) 278-88-75; 
(067) 501 68 82)

Керівник проекту: Сафоненко Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку у Пирятинській ЗОШ I-
III ступенів № 6 шляхом організації роботи двох 
додаткових груп подовженого дня, семи гуртків, 
восьми секцій та забезпечення 40 малозабезпечених 
учнів гарячим харчуванням. 

Сума: 69 780 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут Адвокасі” (04213, м. Київ, вул. Героїв 
Сталінграда, 60, кв. 294, тел. (044) 278-88-75; 
(067) 501 68 82)

Керівник проекту: Сафоненко Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку у Пирятинській ЗОШ I-
III ступенів № 4 шляхом організації роботи двох 
додаткових груп подовженого дня, семи гуртків, 
восьми секцій та забезпечення 38 малозабезпечених 
учнів гарячим харчуванням. 

Сума: 69 820 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут Адвокасі” (04213, м. Київ, вул. Героїв 
Сталінграда, 60, кв. 294, тел. (044) 278-88-75; 
(067) 501 68 82)

Керівник проекту: Сафоненко Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку у Каплинцівській ЗОШ 
I-III ступенів Пирятинського району Полтавської 
області шляхом організації роботи одної додаткової 
групи подовженого дня, п’яти гуртків, п’яти секцій та 
забезпечення 10 малозабезпечених учнів гарячим 
харчуванням. 

Сума: 40 360 грн.

Організація: Українська Студентська Спілка (01004, 
м. Київ, вул. Пушкінська, 28-а, кв. 216 (Українська 
народна партія), тел. 234-59-17)

Керівник проекту: Завірюха Микола Васильович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації роботи 
групи подовженого дня, семи гуртків та секцій для 
214 вихованців Боровицького НВК-ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Чигиринського району Черкаської області. 

Сума: 78 200 грн.

Організація: Українська Студентська Спілка (01004, 
м. Київ, вул. Пушкінська, 28-а, кв. 216 (Українська 
народна партія), тел. 234-59-17)

Керівник проекту: Завірюха Микола Васильович 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації роботи 
групи подовженого дня, шести гуртків та дев’яти 
спортивних секцій для 218 вихованців Стецівської 
ЗОШ Чигиринського району Черкаської області. 

Сума: 77 960 грн.
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Організація: Асоціація соціально-економічного розвитку 
села П’ядики (78254, Івано-Франківська обл., 
с. П’ядики, Коломийського р-ну, вул. Вишнева, 22)

Керівник проекту: Костюк Віталій Олексійович 
Зміст проекту: Організація роботи груп подовженого 

дня шляхом забезпечення харчування вихованців, 
проведення дрібного ремонту і облаштування 
навчальних приміщень у П’ядицькій ЗОШ I-III ступенів 
імені Степана Мельничука Коломийської районної 
ради Івано-Франківської області. 

Сума: 32 000 грн.

Організація: Марганецька міська громадська 
організація “Серце Марганця” (53400, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Миру, 94, 
тел. (05665) 31-271)

Керівник проекту: Топчій Ірина Валеріївна 
Зміст проекту: Покращення санітарних норм шкільної 

їдальні у комунальному закладі “Шестірнянська 
середня загальноосвітня школа - загальноосвітній 
навчальний заклад I-III ступенів” Широківського 
району Дніпропетровської області. 

Сума: 32 800 грн.

Організація: Союз промисловців та роботодавців 
Красноперекопська (96000, АР Крим, 
м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 14-А, к. 10, 
тел. (06565) 20 1 64)

Керівник проекту: Колбасюк Жанна Євгенівна 
Зміст проекту: Забезпечення функціонування групи 

подовженого дня для першокласників Орлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Орлівське 
Красноперекопського району АР Крим шляхом 
обладнання кімнати відпочинку. 

Сума: 29 671 грн.

Організація: Союз промисловців та роботодавців 
Красноперекопська (96000, АР Крим, 
м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 14-А, к. 10, 
тел. (06565) 20 1 64)

Керівник проекту: Бургу Микола Амвросійович 
Зміст проекту: Попередити бездоглядність дітей 

молодшого віку загальноосвітньої школи с. Ішунь 
Красноперекопського району АР Крим шляхом 
організації групи подовженого дня. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Великоновосілківська районна організація 
Ветеранів війни та праці (85550, Донецька обл., 
смт. Велика Новосілка, вул. Леніна, 68, 
тел. (098) 314 43 28, (062) 43 218 82)

Керівник проекту: Гориславська Вікторія Леонідівна 
Зміст проекту: Організація дрібних ремонтних 

робіт внутрішніх туалетів та обладнання їдальні у 
Шахтарській загальноосвітній школі I-III ступенів 
Великоновосілківського району Донецької області. 

Сума: 24 500 грн.

Організація: Великоновосілківська районна організація 
Ветеранів війни та праці (85550, Донецька обл., 
смт. Велика Новосілка, вул. Леніна, 68, 
тел. (098) 314 43 28, (062) 43 218 82)

Керівник проекту: Зінченко Віктор Володимирович 
Зміст проекту: Забезпечення роботи спортивних 

секцій у Старомайорській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів Великоновосілківського району Донецької 
області шляхом налагодження водопостачання та 
проведення дрібного ремонту внутрішніх туалетів. 

Сума: 62 440 грн.

Організація: Громадська організація “Добробуд” 
Удачненської селищної територіальної громади 
Красноармійського району Донецької області (85334, 
Донецька обл., смт. Удачне, Красноармійський р-н, 
пл. 40 років Перемоги, буд. 20, тел. (0623) 535-5-42)

Керівник проекту: Чура Любов Олексіївна 
Зміст проекту: Проведення дрібних ремонтів шкільних 

туалетів Удачненської загальноосвітньої школи I-
III ступенів Красноармійського району Донецької 
області за участі місцевої влади та місцевої громади. 

Сума: 29 724 грн.

Організація: Союз промисловців та роботодавців 
Красноперекопська (96000, АР Крим, м. 
Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 14-А, к. 10, 
тел. (06565) 20 1 64)

Керівник проекту: Дзебяк Ярослав Миколайович 
Зміст проекту: Проведення дрібного ремонту туалетів 

для учнів початкових класів та дітей дошкільного віку 
у Зеленонивській загальноосвітній школі I-III ступенів 
Красноперекопського району АР Крим. 

Сума: 34 682 грн.
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Організація: Ужгородська районна організація “Союз 
Українок” (88000, м. Ужгород, вул. Бокшая, 4 (а/с 41 
с), тел. 0312 3-64-40, (03122) 7-27-054)

Керівник проекту: Горгош Надія Василівна 
Зміст проекту: Організація роботи групи подовженого 

дня, гуртків і спортивних секцій та забезпечення 
харчуванням 25 вихованців з малозабезпечених 
сімей; організація дрібних ремонтних робіт шкільних 
туалетів та їдальні у загальноосвітній школі І-
ІІІ ступенів с. Концово Ужгородського району 
Закарпатської області. 

Сума: 70 000 грн.

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

Керівник проекту: Калинич Оксана Михайлівна 
Зміст проекту: Попередження бездоглядності дітей 

молодшого шкільного віку шляхом організації 
роботи групи подовженого дня у Нижньомлинській 
загальноосвітній школі I-III ступенів Полтавської 
районної ради Полтавської області. 

Сума: 79 050 грн.

Організація: Громадська організація “Бахчисарайський 
центр регіонального розвитку “Топ-Кая” (98405, 
АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Кільцева, 11, 
тел. (050) 664-06-16)

Керівник проекту: Скворцова Наталя Володимирівна 
Зміст проекту: Покращення умов роботи групи 

подовженого дня в Бахчисарайській школі-гімназії, 
організація додаткових гуртків. 

Сума: 51 340 грн.
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Підтримка дошкільних навчальних закладів та 
заохочення громадських організацій/благодійних 
фондів до створення дошкільних навчальних 
закладів сімейного типу

Кількість проектів: 59
Сума: 3 207 381 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 4.16%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 18 376
Вінницька обл. 3 153 015
Волинська обл. 3 141 459
Дніпропетровська обл. 1 60 000
Донецька обл. 4 195 716
Закарпатська обл. 3 145 863
Запорізька обл. 1 26 641
Івано-Франківська обл. 2 117 300
м. Київ 5 234 436
Київська обл. 2 118 210
Кіровоградська обл. 1 58 771
Луганська обл. 4 205 440
Львівська обл. 5 235 375
Миколаївська обл. 2 98 000
Одеська обл. 3 180 000
Полтавська обл. 2 110 830
Рівненська обл. 2 104 422
Сумська обл. 1 59 580
Тернопільська обл. 2 289 420
Харківська обл. 1 56 446
Хмельницька обл. 2 102 471
Черкаська обл. 2 119 540
Чернівецька обл. 5 267 340
Чернігівська обл. 2 108 730

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Джанкойське відділення Кримської 
Республіканської Асоціації “Екологія і Мир” 
(96100, АР Крим, м. Джанкой, вул. Кірова, 73/21, 
тел. (06564) 3 29 55)

Керівник проекту: Кушева Лариса Федорівна 

Зміст проекту: Організація гуртків та занять з 
підготовки до школи для дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей міста Армянська, які не 
охоплені дошкільною освітою. 

Сума: 18 376 грн.

АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА
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Організація: Громадська організація “Філософія Серця” 
(21037, м. Вінниця, а/с 4033, тел. (0432) 69-78-38)

Керівник проекту: Слівінська Людмила Миколаївна 
Зміст проекту: Відновлення роботи дошкільного 

навчального закладу “Джерельце” с. Верхівка 
Липовецького району Вінницької області задля 
залучення до дошкільної освіти 51 дитини даного 
регіону. 

Сума: 50 590 грн.

Організація: Громадська організація “Філософія Серця” 
(21037, м. Вінниця, а/с 4033, тел. (0432) 69-78-38)

Керівник проекту: Кацюк Світлана Вікторівна 
Зміст проекту: Відновлення роботи дошкільного 

навчального закладу в селі Березівка Чернівецького 
району Вінницької області та залучення до 
дошкільної освіти 68 дітей даного регіону. 

Сума: 61 926 грн.

Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд 
“Подільська громада” (21050, м. Вінниця, а/с 8009, 
тел. (0432) 57-22-24)

Керівник проекту: Дручинський Андрій Михайлович 
Зміст проекту: Залучення місцевої громади та 

батьківського комітету до покращення санітарно-
побутових умов для 170 вихованців дошкільного 
навчального закладу №51 м. Вінниці. 

Сума: 40 499 грн.

Організація: Громадське об’єднання “Волинські 
перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

Керівник проекту: Пахом’юк Ніна Володимирівна 
Зміст проекту: Відкриття додаткових груп для дітей 

п’ятирічного віку в дошкільному навчальному закладі 
№4 м. Рожище Волинської області через залучення 
батьківської громади, волонтерських груп та міської 
Ради. 

Сума: 44 125 грн.

Організація: Громадське об’єднання “Волинські 
перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

Керівник проекту: Пахом’юк Ніна Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення дрібного ремонту та 

облаштування приміщення для створення додаткової 
групи для 15 дітей 5-6 річного віку в дошкільному 
навчальному закладі села Рудня Старовижівського 
району Волинської області. 

Сума: 44 034 грн.

Організація: Громадське об’єднання “Волинські 
перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

Керівник проекту: Пахом’юк Ніна Володимирівна 
Зміст проекту: Підтримка та відкриття додаткової групи 

в дошкільному навчальному закладі “Сонечко” смт. 
Стара Вижівка для надання якісних послуг із догляду 
за дітьми, батьки яких опинилися у складних умовах 
через фінансово-економічну кризу; забезпечення 
санітарно-гігієнічних умов шляхом налаштування 
гарячого водопостачання. 

Сума: 53 300 грн.

Організація: Марганецька міська громадська 
організація “Серце Марганця” (53400, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Миру, 94, 
тел. (05665) 31-271)

Керівник проекту: Зозуля Наталія Іванівна 
Зміст проекту: Сприяння вирішенню проблеми нестачі 

дошкільних навчальних закладів у місті Марганці 
шляхом створення Центру розвитку дитини 
дошкільного віку на базі громадської організації 
“Серце Марганця” та залучення випускників 
Нікопольського педагогічного коледжу до роботи в 
сфері дошкільної освіти. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Козацька сільська громадська організація 
“Побєда” Новоазовського району Донецької області 
(87613, Донецька обл., с. Козацьке, Новоазовський 
район, вул. Молодіжна, 58, тел. (06296) 93 04 02)

Керівник проекту: Кожина Ганна Костянтинівна 
Зміст проекту: Відновлення роботи ясельної 

групи та підвищення рівня енергозбереження у 
дошкільному навчальному закладі села Козацького 
Новоазовського району Донецької області. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Консультаційно-інформативний жіночий 
центр “Зоя” (87022, Донецька обл., с. Новокраснівка 
Володарського району, вул. Ватутіна, 91, 
тел. (06246) 2 36 38)

Керівник проекту: Твердохліб Ніна Іванівна 
Зміст проекту: Вирішення проблеми нестачі 

дошкільних навчальних закладів в чотирьох селах 
Республіканської сільської ради шляхом підтримки 
Центру розвитку дитини на базі Консультаційно-
інформативного жіночого центру “Зоя”. 

Сума: 55 942 грн.
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Організація: Громадська організація “Гродівський 
гурт” (85345, Донецька обл., смт. Гродівка 
Красноармійського району, вул. Донецька, 97, 
тел. (062) 53 21 42)

Керівник проекту: Герасименко Ілона Анатоліївна 
Зміст проекту: Покращення матеріально-технічного 

стану Гродівського дитячого ясла-садка з метою 
збільшення набору до закладу на 20 вихованців. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м. Київ, 
вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

Керівник проекту: Кравчук Галина Миколаївна 
Зміст проекту: Організація роботи розвиткових гуртків 

на базі дошкільного навчального закладу села 
Хомутець Брусилівського району Житомирської 
області для дітей вразливих груп населення та 
покращення матеріально-технічного оснащення та 
санітарно-побутових умов даного закладу. 

Сума: 55 000 грн.

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів 
“Романі Чгіб” (“Ромська мова”) (88000, м. Ужгород, 
вул. Дунаєвського, 2 А, тел. (0312) 63-81-35)

Керівник проекту: Сег Іван Іванович 
Зміст проекту: Відкриття недільної школи для 20 

ромських дітей дошкільного віку на базі Ромського 
культурно-просвітницького центру м. Ужгорода. 

Сума: 30 000 грн.

Організація: Агенція розвитку територіальної громади 
“Соколовий Камінь” (90024, Закарпатська обл., 
с. Майдан, Міжгірського р-ну, вул. Космонавтів, 2, 
тел. (03122) 27 1 35)

Керівник проекту: Форос Марія Василівна 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов та 

матеріально-технічного оснащення Майданського 
дошкільного навчального закладу задля відкриття 
додаткової групи та вирішення проблеми нестачі 
дошкільних навчальних закладів у регіоні. 

Сума: 55 863 грн.

Організація: Спілка української молоді в Україні 
(01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 6, кв. 8, 
тел. 234-72-40)

Керівник проекту: Лавріненко Неля Петрівна 
Зміст проекту: Створення центру розвитку дитини 

“Янголятко” у місті Чернігові як альтернативного 
дошкільного закладу з практикою інклюзивної 
дошкільної освіти. 

Сума: 54 584 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м. Київ, 
вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

Керівник проекту: Вінник Ольга Миколаївна 
Зміст проекту: Організація розвиткових гуртків для 

вихованців дитячого навчального закладу №298 
м.Києва та дітей, не охоплених навчанням та 
вихованням у дитячих садках. 

Сума: 45 890 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Фундація 
юридичних клінік України” (01024, м. Київ, 
вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

Керівник проекту: Косяк Поліна Олексіївна 
Зміст проекту: Удосконалення лікувально-корекційної 

роботи у дошкільному навчальному закладі № 
460 м. Києва шляхом створення та проведення 
розвиваючих занять для дітей з вадами фізичного 
розвитку, не охоплених навчанням та вихованням у 
спеціалізованих дошкільних навчальних закладах. 

Сума: 19 000 грн.

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

Керівник проекту: Боков Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Створення волонтерських груп зі складу 

випускників педагогічних коледжів шахтарського 
міста Первомайськ задля розвантаження роботи 
постійних вихователів у дошкільних навчальних 
закладах “Колобок” та “Берізка” та проведення 
ремонтних робіт задля виведення приміщень цих 
закладів з аварійного стану. 

Сума: 59 940 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
екологічного усвідомленного батьківства “Джерела 
радості” (91007, Луганська обл., с. Ювілейне, 
вул. Цементна, 3, тел. (099) 043-17-70)

Керівник проекту: Ширяєв Володимир Вікторович 
Зміст проекту: Підтримка Центру розвитку дитини 

“Джерела радості” міста Луганськ та вирішення 
проблеми нестачі дошкільних навчальних закладів 
шляхом відкриття аналогічних Центрів у двох інших 
районах міста. 

Сума: 60 000 грн.
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Організація: Благодійна установа “Навчально-
реабілітаційний центр “Джерело” (79049, м. Львів, 
пр. Червоної Калини, 86А, тел. (0322) 223 04 37, 
(0322) 227-36-00)

Керівник проекту: Козловська Кристина Юріївна 
Зміст проекту: Створення умов для навчання та 

розвитку дітей-інвалідів дошкільного віку, не 
охоплених дошкільною освітою та вихованням, на 
базі навчально-реабілітаційного закладу “Джерело”. 

Сума: 58 545 грн.

Організація: Львівська обласна громадська організація 
“Разом” (79017, м. Львів, вул. Погулянка, 26-А кв. 5, 
тел. 097-371-14-37, 097-937-20-59)

Керівник проекту: Марцинишин Дзвенислава Ігорівна 
Зміст проекту: Запровадження комплексу розвиваючих 

ігор та програми Монтессорі у будинку дитини м. 
Львова шляхом організації волонтерських груп зі 
складу студентів старших курсів психологічних та 
педагогічних спеціальностей. 

Сума: 50 035 грн.

Організація: Львівська міська молодіжна громадська 
організація “Станиця Львів Пласту - Національної 
скаутської організації України” (79016, м. Львів, 
вул. Шептицьких, 16 (3 - поверх), 
тел. (032) 238-88-26)

Керівник проекту: Тузяк Галина Ярославівна 
Зміст проекту: Вирішення проблеми нестачі дошкільних 

навчальних закладів у місті Львові шляхом підтримки 
роботи Центру денного перебування та розвитку 
дітей “Пташата” та організації художніх, музичних та 
спортивних гуртків для дітей. 

Сума: 33 500 грн.

Організація: Благодійний фонд “Сколівщина” (82600, 
Львівська обл., м. Сколе, вул. С.Крушельницької, 3, 
тел. (03251) 21-2-21)

Керівник проекту: Лесько Галина Ярославівна 
Зміст проекту: Вирішення проблеми перевантаження 

дошкільного навчального закладу №2 м. Сколе та 
покращення його матеріально-технічного оснащення 
шляхом створення дитячих гуртків для 30 дітей, не 
охоплених дошкільною освітою та вихованням, та 
проведення просвітницької роботи з батьками. 

Сума: 33 500 грн.

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд 
“Центр соціальних програм” (54052, м. Миколаїв, 
пр. Жовтневий, 325/1, тел. (0512) 63-66-96)

Керівник проекту: Мурашко Дмитро Михайлович 
Зміст проекту: Оновлення матеріально-технічної бази 

дитсадка та надання додаткових освітніх послуг з 
хореографії та образотворчого мистецтва для 200 
вихованців середніх та старших груп дитячого-
навчального закладу №139 м. Миколаєва. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Миколаївське міське об’єднання громадян 
“Центр сприяння суспільним інноваціям” (54001, 
м. Миколаїв, вул. Радянська, 5, тел. (0512) 47 91 07)

Керівник проекту: Маймур Оксана Василівна 
Зміст проекту: Створення належних умов для 

перебування та розвитку дітей у дошкільному 
навчальному закладі “Сонечко” шляхом інтеграції 
громади задля покращення санітарно-гігієнічних 
умов і матеріально-технічного оснащення закладу. 

Сума: 58 000 грн.

Організація: Благодійний фонд “Милосердя Віктор” 
(65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, 
тел. (048) 784-74-78)

Керівник проекту: Мороховська Людмила Семенівна 
Зміст проекту: Вирішення проблеми нестачі 

дошкільних навчальних закладів шляхом організації 
ремонтно-будівельних робіт задля відкриття 
дошкільного навчального закладу у селі Римарівка 
Красноокнянського району Одеської області. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Благодійний фонд “Милосердя Віктор” 
(65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, 
тел. (048) 784-74-78)

Керівник проекту: Мороховська Людмила Семенівна 
Зміст проекту: Проведення дрібних ремонтних робіт 

у приміщеннях дошкільного навчального закладу 
“Ясла-садок” №197 у місті Одеса задля прискорення 
введення його в експлуатацію в час фінансово-
економічної кризи. 

Сума: 60 000 грн.
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Організація: Асоціація циган Татарбунарського району 
(68100, Одеська обл., м. Татарбунари, 
вул. Татарбунарського повстання, 15, 
тел. (050) 660-95-32)

Керівник проекту: Стоян Рустам Георгійович 
Зміст проекту: Покращення технічних та санітарних 

умов і матеріально-технічного оснащення 
комунального дошкільного навчального закладу 
“Ясла-садок “Колосок” м. Татарбунари Одеської 
області задля збільшення набору дітей до закладу на 
80 місць. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Кобеляцька міська громадська організація 
“МАРКа” (39200, Полтавська обл., м. Кобеляки, 
вул. Шевченка, 13, к. 1, тел. 05343 32-3-93)

Керівник проекту: Штефан Вадим Григорович 
Зміст проекту: Вирішення проблеми перевантаження 

дошкільних навчальних закладів шляхом відкриття 
двох додаткових груп в дитсадку №2 “Золотий 
півник” міста Кобеляки Полтавської області. 

Сума: 57 000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут Адвокасі” (04213, м. Київ, вул. Героїв 
Сталінграда, 60, кв. 294, тел. (044) 278-88-75; 
(067) 501 68 82)

Керівник проекту: Криворотько Людмила Григорівна 
Зміст проекту: Підтримка логопедичної групи для дітей 

з вадами мови на базі приміщення Хорольського 
дошкільного навчального закладу ясла-садок 
“Веселка”. 

Сума: 59 962 грн.

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

Керівник проекту: Хомич Віктор Анатолійович 
Зміст проекту: Залучення громади до покращення 

санітарних умов та матеріально-технічного 
оснащення дошкільних навчальних закладів №3, 
№5, №9 міста Сарни Рівненської області, в яких 
перебуває 443 вихованці. 

Сума: 44 422 грн.

Організація: Сумське міське об’єднання громадян 
“Громадське бюро “Правозахист” (40030, м. Суми, 
вул. Кірова, 25, офіс 210, тел. (0542) 610 900)

Керівник проекту: Тарасенко Юлія Анатоліївна 
Зміст проекту: Забезпечення реалізації права 

на дошкільну освіту шляхом залучення дітей з 
малозабезпечених сімей та сімей, яких торкнулася 
криза, до Центру розвитку дитини. 

Сума: 59 580 грн.

Організація: Бережанська районна громадська 
організація - кластер сільського туризму 
“Мальовнича Бережанщина” (47501, 
Тернопільська обл., м. Бережани, м.Бережани 
Тернопільської обл., а/с 48, тел. (03548) 24 4 51)

Керівник проекту: Липна Марія Василівна 
Зміст проекту: Встановлення центрального 

електричного опалення в дошкільному навчальному 
закладі “Дзвіночок” села Шибалин Бережанського 
району Тернопільської області задля забезпечення 
його безперебійної роботи в осінньо-зимовий період. 

Сума: 55 000 грн.

Організація: Усть-Путильська сільська громадська 
організація “Злагода” (59114, Чернівецька обл., 
с. Усть-Путила, Путильський район, вул. Центральна, 
50, тел. (096) 273-08-84, (03738) 2-71-62)

Керівник проекту: Скидан Антоніна Олександрівна 
Зміст проекту: Збільшення кількості вихованців 

дошкільного навчального закладу села Усть-Путила 
шляхом організації дрібного ремонту в кімнаті 
перебування групи сімейного типу. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Громадська організація “Територія успіху” 
(25011, м. Кіровоград, вул. Єгорова, 19, кв. 2, 
тел. (0522) 27-09-63)

Керівник проекту: Дуднік Інга В’ячеславівна 
Зміст проекту: Відкриття додаткової групи в 

дошкільному навчальному закладі села Велика 
Северинка та покращення санітарних умов та 
матеріально-технічного оснащення дошкільного 
навчального закладу селища Єлизаветградка 
Олександрійського району. 

Сума: 58 771 грн.
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Організація: Хмельницька обласна громадська 
організація “Асоціація батьків дітей із хромосомними 
порушеннями та іншими вадами розвитку “Сонячні 
діти” (29000, м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 
21/1,кв. 10, тел. 067-277-98-68)

Керівник проекту: Кривіцька Інна Вікторівна 
Зміст проекту: Сприяння вирішенню проблеми нестачі 

дошкільних навчальних закладів шляхом підтримки 
Центру розвитку дітей з особливими потребами на 
базі дошкільного закладу освіти №45 в 
м. Хмельницький. 

Сума: 52 703 грн.

Організація: Хмельницька обласна громадська 
організація “Асоціація батьків дітей із хромосомними 
порушеннями та іншими вадами розвитку “Сонячні 
діти” (29000, м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 
21/1,кв. 10, тел. 067-277-98-68)

Керівник проекту: Квасюк Любов Миколаївна 
Зміст проекту: Покращення матеріально-технічного 

оснащення одного з найбільших у місті 
Хмельницький дошкільного закладу освіти №47 
“Дзвіночок” задля покращення освітніх послуг, що 
надаються вихованцям даного закладу. 

Сума: 49 768 грн.

Організація: Черкаське обласне відділення 
Всеукраїнської благодійної організації 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД” (18002, м. Черкаси, Смілянська, 2 кв.406, 
тел. (0472) 32-14-01)

Керівник проекту: Стрижак Олена Віталіївна 
Зміст проекту: Сприяння вирішенню проблеми нестачі 

дошкільних навчальних закладів у місті Черкаси 
шляхом підтримки Центру денного перебування дітей 
дошкільного віку “Теремок” та залучення до нього 
дітей із родин, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД. 

Сума: 59 998 грн.

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: Сприяння вирішенню проблеми 

нестачі дошкільних навчальних закладів шляхом 
облаштування Центру розвитку дитини на базі 
дошкільного закладу №2 м. Умань. 

Сума: 59 542 грн.

Організація: Боровецька сільська громадська 
організація “Борівчанка” (59311, Чернівецька обл., 
с. Борівці, Кіцманський район, вул. Шкільна, 6, 
тел. (03736) 33 7 23)

Керівник проекту: Данилюк Михайло Ігорович 
Зміст проекту: Покращення санітарно-побутових умов 

Ставчанського дошкільного навчального закладу 
Кіцманського району Чернівецької області шляхом 
облаштування трьох внутрішніх санвузлів даного 
закладу. 

Сума: 48 690 грн.

Організація: Сільська громадська організація 
“Южинецька надія” (59313, Чернівецька обл., 
с. Южинець Кіцманського району, вул. 28-го червня, 
буд. 5, тел. (03736) 50-1-60)

Керівник проекту: Зеліско Оксана Михайлівна 
Зміст проекту: Покращення санітарно-побутових умов 

Южинецького дошкільного навчального закладу 
Кіцманського району Чернівецької області шляхом 
облаштування внутрішніх туалетів даного закладу. 

Сума: 49 420 грн.

Організація: Боровецька сільська громадська 
організація “Борівчанка” (59311, Чернівецька обл., 
с. Борівці, Кіцманський район, вул. Шкільна, 6, 
тел. (03736) 33 7 23)

Керівник проекту: Косован Галина Іванівна 
Зміст проекту: Покращення санітарно-побутових умов 

перебування дітей в Оршовецькому ДНЗ (ясла-
садок) Оршовецької сільської ради Кіцманського 
району Чернівецької області шляхом проведення 
ремонтних робіт п’яти внутрішніх туалетів даного 
закладу. 

Сума: 59 481 грн.

Організація: Бернівська сільська громадська 
організація “Промінь надії” (60120, Чернівецька обл., 
с. Бернове, Кельменецький район, 
вул. Незалежності, 37, тел. (096) 170 04 01)

Керівник проекту: Усатий Ігор Миколайович 
Зміст проекту: Попередження закриття дошкільного 

навчального закладу в селі Бернове Чернівецької 
області шляхом організації дрібних ремонтів його 
каналізаційної та водопровідної мережі. 

Сума: 49 749 грн.
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Організація: Молодіжна організація “Станиця Ічня 
Пласту - Національної Скаутської Організації 
України” (16700, Чернігівська обл., 
м. Ічня, Ічнянський р-н, вул. Червоних партизан, 40/1, 
тел. 0463 32 17 96)

Керівник проекту: Бутурлим Олена Вікторівна 
Зміст проекту: Сприяння вирішенню проблеми 

перевантаження дошкільного навчального закладу 
№3 міста Ічня Чернігівської області шляхом 
організації ремонту та благоустрою приміщень для 
однієї з вікових груп дитсадка. 

Сума: 58 200 грн.

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 вирішенню проблеми 

значного перевантаження двох дошкільних 
навчальних закладів смт. Городня (ясла-садок №1 
та №4) шляхом проведення дрібного ремонту та 
благоустрою приміщень для однієї з вікових груп 
дитсадка. 

Сума: 50 530 грн.

Організація: Благодійна організація “Рідне місто - 
Мелітополь” (72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
майдан Перемоги, 1, тел. (0619) 42 29 53)

Керівник проекту: Пуліна Людмила Єфроімівна 
Зміст проекту: Забезпечення можливості здобути 

дошкільну освіту кожній дитині шляхом відкриття 
двох додаткових груп у дошкільному навчальному 
закладі №38 міста Мелітополь. 

Сума: 26 641 грн.

Організація: Прикарпатська Асоціація Розвитку 
Краю (82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, 
Старосамбірський район, вулиця Дашо, 1, 
тел. (03238) 21-056)

Керівник проекту: Багній Марія Миколаївна 
Зміст проекту: Забезпечення умов для фізичного 

розвитку дітей дошкільного віку, впровадження 
нових освітніх, культурних та оздоровчих програм 
за участі громади, органів місцевої влади та 
партнерських неурядових організацій. 

Сума: 59 795 грн.

Організація: Благодійний християнський фонд 
“Солідарність” (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Січових Стрільців, 34, тел. (0342) 77 73 31)

Керівник проекту: Каратов Віктор Анатолійович 
Зміст проекту: Вирішення проблеми нестачі 

дошкільних навчальних закладів шляхом створення 
Івано-Франківського обласного клубу сімейного 
типу з дошкільного виховання на базі Благодійного 
християнського фонду “Солідарність”. 

Сума: 57 300 грн.

Організація: Зіньківська районна громадська 
організація “Спілка фермерів та приватних 
землевласників Зіньківщини” (38130, Полтавська 
обл., м. Зіньків, вул. Леніна, 14, м. Зіньків, 
тел. (066) 330-41-69)

Керівник проекту: Горопашна Лариса Сергіївна 
Зміст проекту: Збільшення набору до дошкільного 

навчального закладу “Берізка” села Лютенські 
Будища Зіньківського району Полтавської області 
шляхом організації Центру розвитку дитини “Здорова 
дитина – здорова нація” на базі даного закладу. 

Сума: 53 830 грн.

Організація: Благодійний фонд “Фонд розвитку 
Приірпіння” (08200, Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Пушкінська, 53, кв. 5, тел. (066) 138 43 99)

Керівник проекту: Попсуй Анастасія Вікторівна 
Зміст проекту: Залучення громади та місцевої влади 

до проведення ремонтних робіт та покращення 
матеріально-технічного оснащення дошкільного 
навчального закладу №25 міста Ірпінь задля 
відкриття додаткових груп та збільшення набору 
дітей до закладу. 

Сума: 59 210 грн.

Організація: Благодійний фонд “Фонд розвитку 
Приірпіння” (08200, Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Пушкінська, 53, кв. 5, тел. (066) 138 43 99)

Керівник проекту: Попсуй Анастасія Вікторівна 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов та 

матеріально-технічного оснащення дошкільного 
навчального закладу №2 міста Буча Київської 
області задля відкриття додаткових груп та 
збільшення набору дітей до закладу. 

Сума: 59 000 грн.
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Організація: Фонд підтримки підприємництва 
“Болехівський бізнес-центр” (77202, Івано-
Франківська обл., м. Болехів, вул. Коновальця, 18, 
тел. (03437) 3 45 65)

Керівник проекту: Гошовська Мар’яна Степанівна 
Зміст проекту: Покращення санітарно-побутових умов 

та матеріально-технічного оснащення дошкільного 
закладу “Зірочка” Болехівської міської ради та 
організація волонтерських груп зі складу студентів 
Прикарпатського університету ім. В. Стефаника для 
їх подальшої роботи помічниками вихователів. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Луганська обласна група медіації 
(91031, м. Луганськ, кв. Димитрова, 21/7, 
тел. (0642) 717378, (0642) 42 03 78)

Керівник проекту: Тищенко Галина Василівна 
Зміст проекту: Організація та підтримка на базі міської 

школи мистецтв №2 діяльності Центру денного 
перебування для дітей, які виховуються у сім’ях зі 
складними життєвими обставинами у м. Ровеньки 
Луганської області. 

Сума: 38 500 грн.

Організація: Громадська організація “Сонечко” 
смт. Томашгород (34240, Рівненська обл., 
смт. Томашгород Рокитнівського району, 
вул. 1 Травня, 6, тел. (03635) 26 2 89)

Керівник проекту: Терлецька Валентина Іванівна 
Зміст проекту: Проведення дрібних ремонтних робіт 

у дошкільному навчальному закладі “Сонечко” смт. 
Томашгород Рокитнівського району Рівненської 
області задля збільшення кількості його вихованців 
на 20 осіб. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Агентство муніципального розвитку міста 
Ізюма (64309, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Фрунзе, 
32, м. Ізюм Харківської області 64309, 
тел. (05743) 3-13-31, 3-13-30)

Керівник проекту: Малярчук Сергій Миколайович 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов 

дошкільних навчальних закладів №1, №2 та №16 
міста Ізюм Харківської області шляхом організації 
ремонтних робіт окремих частин покрівель, підлоги 
та вікон у даних закладах. 

Сума: 56 446 грн.

Організація: Донецька міська громадська організація 
“Фонд соціального розвитку “Наше майбутнє” 
(83037, м. Донецьк, вул. Кірова, 121/7, м. Донецьк, 
83037, тел. (062) 349-8104)

Керівник проекту: Русанюк Мар’яна Василівна 
Зміст проекту: Покращення матеріально-технічного 

оснащення Горлівського навчально-виховного 
комплексу для дітей з вадами зору “Дитячий садок 
№1” міста Горлівка Донецької області. 

Сума: 59 774 грн.

Організація: Тернопільська обласна асоціація жінок 
(46024, м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 3/31, 
тел. (0352) 25-27-93)

Керівник проекту: Мацук Марія Петрівна 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов та 

матеріально-технічного оснащення п’яти дошкільних 
навчальних закладів Тернопільщини в час 
фінансово-економічної кризи. 

Сума: 234 420 грн.

Організація: Агенція розвитку територіальної громади 
“Соколовий Камінь” (90024, Закарпатська обл., 
с. Майдан, Міжгірського р-ну, вул. Космонавтів, 2, 
тел. (03122) 27 1 35)

Керівник проекту: Любка Наталія Юріївна 
Зміст проекту: Підвищення якості надання освітніх 

послуг та покращення санітарно-побутових умов 
дошкільного навчального закладу №4 “Пролісок” 
м. Хуст Закарпатської області за участі місцевої 
влади та місцевої громади. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Громадська організація “Агентство стійкого 
розвитку Луганського регіону” (91000, 
м. Луганськ, 45-А, офіс 24, вул. Братів Палкіних, 
тел. (0642) 58-5006)

Керівник проекту: Дороженко Ганна Валеріївна 
Зміст проекту: Покращення санітарних умов та 

матеріально-технічного оснащення дошкільних 
навчальних закладів у селах Чмирівка та Бобрикове 
Луганської області. 

Сума: 47 000 грн.
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 2
Сума: 3 713 400 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 4.81%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Закарпатська обл. 1 2 433 400
м. Київ 1 1 280 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійна організація “Всеукраїнський 
благодійний фонд “Крона” (04070, м. Київ, 
вул. Г.Сковороди, 19, тел. (044) 200-41-11)

Керівник проекту: Мацібох Олена Геннадіївна 
Зміст проекту: Організація спільного конкурсу 

мікрогрантів “Соціальні ініціативи для допомоги 
дітям з особливими потребами” (ВБФ “Крона” 
та Антикризова Гуманітарна Програма МФВ) з 
метою запобігання поглибленню стану бідності та 
неблагополуччя дітей-інвалідів, дітей з порушеннями 
розвитку та сімей, в яких вони виховуються, шляхом 
підтримки інноваційних проектів НДО з надання 
соціальних послуг дітям та їхнім батькам. Всього за 
спільним конкурсом було підтримано 31 проект. 

Сума: 1 280 000 грн.

Організація: Міжобласний благодійний фонд “Фонд 
розвитку Карпатського Єврорегіону” (88000, 
м. Ужгород, пл. Корятовича 7, кв. 2а, 
тел. +380 3122 36247)

Керівник проекту: Белей Наталія Петрівна 
Зміст проекту: Допомога в період кризи соціально 

вразливим верствам населення 4 областей 
Карпатського регіону (Львівської, Івано-
Франківської, Закарпатської та Чернівецької 
областей) шляхом фінансової підтримки ініціатив 
місцевих неурядових організацій що надають прямі 
соціальні послуги населенню, безпосередньо 
спрямовані на покращення якості життя цільової 
групи. Методом реалізації проекту є проведення 
спільного кункурсу грантів МБФ “Фонд розвитку 
Карпатського Єврорегіону” та Антикризової 
програми Міжнародного фонду “Відродження” 
“Підтримка вразливих груп населення у Західній 
Україні в період кризи”. Було підтримано 18 проектів, 
які мають на меті покращити стан цільових груп: діти-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
діти із обмеженими можливостями, узалежнені, 
особи похилого віку, безпритульні тощо. 

Сума: 2 433 400 грн.

АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Проекти, підтримані Правлінням Міжнародного 
фонду «Відродження»

Кількість проектів: 2
Сума: 133 160 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0.17%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 2 133 160

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійна організація “Український Форум 
Благодійників” (04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 18, 
оф. 1, тел. (050) 536 77 92, (044) 425-92-94)

Керівник проекту: Непочатова Дар’я Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції 

“Філантропія та криза: від споживання до активних 
дій”. Визначення пріоритетів благодійної діяльності 
під час фінансово-економічних змін та окреслення 
перспектив подальшого розвитку сектору 
організованої філантропії в Україні. 

Сума: 21 160 грн.

Організація: Благодійна організація “Фонд Германа 
Макаренка” (04070, м. Київ, вул. Набережно-
Хрещатицька, 35-А, кв.39, тел. (044) 453-44-00)

Керівник проекту: Макаренко Герман Георгійович 
Зміст проекту: Сприяння захисту інтересів 

недержавних організацій в галузі культури шляхом 
розгортання діяльності створеної неурядової 
організації «Адвокація інтересів громадської асоціації 
митців в умовах кризи». 

Сума: 112 000 грн.

АНТИКРИЗОВА ГУМАНІТАРНА ПРОГРАМА
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“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 
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Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я
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ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ 
ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА”
Кількість проектів: 143
Сума: 15 463 933 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 20,0%

Мета Програми у 2010 році: сприяння розвитку системи захисту прав громадян як споживачів 
державних та комунальних послуг, посилення спроможності громадських організацій щодо 
вироблення політики та впливу на прийняття політичних рішень із суспільно важливих питань.

Пріоритети Програми у 2010 році:

• Громадський моніторинг діяльності і відповідальності за впроваджувану політику органів 
державної влади та місцевого самоврядування ,та їхніх посадових осіб.

• Забезпечення участі організацій третього сектору у розробці реформ з питань 
децентралізації.

• Підтримка діяльності незалежних національних/регіональних аналітичних центрів.
• Стимулювання громадської активності членів територіальних громад у вирішенні ключових 

проблем на місцевому рівні.
• Сприяння розвитку системи захисту прав громадян як споживачів державних та комунальних 

послуг. Розвиток електронного урядування/електронної демократії.
• Сприяння розробці та реалізації відповідальної енергетичної політики.
• Формування міжнаціональної толерантності та культури добросусідства, сприяння суспільній 

інтеграції.

Конкурси та тендери 2010 року:

• Конкурс “Місцеві ініціативи для підвищення якості життя”, який проводився спільно 
Міжнародним фондом “Відродження” (МФВ), Фондом Східна Європа (ФСЄ) та ПАКТом (який 
є основним виконавцем програми UNITER), був спрямований на посилення партнерства 
громадського і приватного секторів на місцевому рівні, підвищення спроможності місцевих 
громад застосовувати інноваційні рішення для місцевого економічного і соціального 
розвитку, а також на забезпечення участі громадськості, моніторингу та адвокації на 
низовому рівні в процесі планування політики та реформ. Загальна кількість заявок, які 
надійшли на конкурс – 238, кількість проектів, підтриманих Фондом Східна Європа – 22, 
кількість проектів, підтриманих МФВ – 9.

• Конкурс “Громадський контроль за діяльністю органів публічної влади” був 
спрямований на забезпечення незалежного громадського контролю за діяльністю органів 
державної влади і місцевого самоврядування, посадових осіб та їхньої підзвітності перед 
громадянами за впроваджувану політику. Загальна кількість проектних пропозицій, які 
надійшли – 84, із них підтримано 11 проектів.

• Конкурс “Мікрогрантова підтримка громадських ініціатив” мав на меті сприяти 
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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 на конкурс – 65, із них було підтримано 8 проектів.

• Конкурс “Толерантна Україна” передбачав підтримку ініціатив громадянського суспільства, 
спрямованих на розвиток міжетнічної толерантності, подолання впливу стереотипів та 
упереджень у сфері міжетнічних взаємин, досягнення належного рівня міжетнічного 
порозуміння, соціальної та культурної інтеграції національних меншин та етнічних спільнот 
в українське суспільство на ґрунті взаємоповаги до різноманіття культурних ідентичностей. 
Відповідно до умов конкурсу, діяльність за проектами мала виконуватися виключно на 
території Автономної Республіки Крим, Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей.
Загальна кількість заявок, які надійшли до Програми – 25, із них підтримано 8 проектів.

• Конкурс “Аналіз політики для вирішення проблем регіонального та місцевого 
розвитку” був спрямований на формування спроможності організацій громадянського 
суспільства до аналізу державної/регіональної/муніципальної політики з метою посилення 
їхнього впливу на зміст комплексних рішень органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо вирішення суспільно-значущих проблем регіонального та місцевого 
значення. На конкурс, який проводився в два етапи (на першому етапі учасники конкурсу 
подавали концепції проектів, а на другому, ті з них, хто успішно подолав перший етап 
відбору та пройшов спеціалізований тренінг, готували повноцінні проектні пропозиції), 
надійшло 45 проектних пропозицій, з яких було підтримано 6 проектів.

• Тендер “Законодавче врегулювання надання адміністративних послуг” передбачав 
сприяння залученню представників громадськості до реформування системи надання 
адміністративних послуг. На тендер надійшла 1 проектна пропозиція, але вона не була 
підтримана Програмною радою, внаслідок чого тендер був визнаний таким, що не 
відбувся.

• Конкурс “Моніторинг бюджетної політики на місцевому рівні” був спрямований на 
проведення незалежного громадського моніторингу та аналізу процесу формування 
доходної частини місцевого бюджету, його виконання, а також публічного звітування про 
результати його виконання представниками органів місцевого самоврядування, місцевих 
органів виконавчої влади та їхніми посадовими особами. Загальна кількість заявок, які 
надійшли на конкурс – 40, із них було підтримано 12 проектів.

• Тендер “Реформування системи житлово-комунального господарства” мав на меті 
сприяння залученню представників громадськості до процесу впровадження в Україні 
реформи системи житлово-комунального господарства. Загальна кількість заявок, які 
надійшли на тендер – 5, із них підтримано 1 проект.

• Конкурс “Залучення громадськості до процесу вдосконалення правових актів” був 
спрямований на підготовку громадськістю пропозицій щодо вирішення актуальних проблем 
місцевого розвитку шляхом розробки, публічного обговорення та громадського лобіювання 
ухвалення нових та вдосконалення існуючих правових актів органами державної влади 
та місцевого самоврядування, а також їхніми посадовими особами. Загальна кількість 
проектних пропозицій, які надійшли – 43, із них підтримано 12 проектів.

• Конкурс “Підтримка діяльності та створення ресурсних центрів для органів 
самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” був 
спрямований на підтримку діяльності існуючих та створення нових ресурсних центрів для 
органів самоорганізації населення та/чи об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
для сприяння самоорганізації населення та проведення реформи житлово-комунального 
господарства на місцевому рівні. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 71, 
кількість проектів, підтриманих Програмою – 11.
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• Конкурс “Підвищення ефективності діяльності інститутів та активістів третього 
сектору” був спрямований на сприяння зростанню професійного рівня представників 
третього сектору задля підвищення ефективності діяльності інститутів громадянського 
суспільства та впливу громадськості на вирішення актуальних проблем місцевого розвитку. 
Загальна кількість проектних пропозицій, які надійшли – 34, із них підтримано 10 проектів.

Крім цього, Програмою у 2010 році було підтримано 36 позаконкурсних проектів.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2010 року:

У 2010 році Програма продовжила започатковану раніше діяльність, спрямовану на поширення 
використання такого інструменту громадського контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади як громадська експертиза. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади” (зі змінами) передбачає можливість проведення інститутами 
громадянського суспільства незалежної оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності 
прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно 
важливих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі. Згадана Постанова 
передбачала створення електронного реєстру громадських експертиз на офіційному веб-сайті 
Кабінету Міністрів України „Громадянське суспільство і влада”. За підтримки Програми Творчим 
об’єднанням “Технології оптимального розвитку особистості” було здійснено розробку та передачу 
у власність Секретаріату Кабінету Міністрів України електронного реєстру громадських експертиз 
(http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/exam/search). Наразі Секретаріат КМУ проводить роботу 
з наповнення реєстру, для чого Віце-прем’єр-міністром України було дане окреме доручення 
органам виконавчої влади щодо необхідності періодичного подання певних даних для розміщення 
у реєстрі.
3 листопада 2010 року Кабінет Міністрів України постановою №996 “Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики” ухвалив новий порядок створення 
громадських рад та проведення консультацій із громадськістю. Відтепер склад громадських 
рад має формуватися не за одноосібним рішенням керівника органу виконавчої влади, а самими 
інститутами громадянського суспільства, які можуть обрати їх персональний склад терміном 
на 2 роки шляхом відкритого рейтингового голосування. Постанова також значно розширила 
перелік організацій, які можуть входити до складу громадських рад та створила умови для 
запровадження більш демократичних процедур їх роботи. Враховуючи, що на процес утворення 
громадських рад було відведено лише три місяці, Програма, відповідаючи на виклики часу, 
підтримала позаконкурсний проект Українського незалежного центру політичних досліджень 
“Сприяння доступу організацій громадянського суспільства до роботи в громадських радах при 
органах виконавчої влади”, який разом із партнерськими організаціями забезпечив методологічну 
і консультативну підтримку цього процесу. Організацією був створений спеціалізований Інтернет-
ресурс (http://www.gromrady.org.ua), на базі якого будь-який інститут громадянського суспільства 
має можливість ознайомитися із докладними методичними рекомендаціями, зразками документів 
та іншою інформацією, яка стосується організації роботи ініціативних груп з підготовки установчих 
зборів для формуванню громадських рад та іншими питаннями створення та діяльності громадських 
рад в Україні. Крім цього, командою проекту було організовано проведення численних тематичних 
семінарів для представників органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства як 
на національному, так і на регіональному рівнях; створено та забезпечено роботу консультаційної 
“гарячої лінії” про те, як створити впливові та ефективні громадські ради; забезпечено видання 
спеціалізованого інформаційного бюлетеню для інститутів громадянського суспільства тощо.
У 2010 році Програма повернулася до практики підтримки діяльності аналітичних центрів. 
Особливий наголос було зроблено на підтримці такої активності на місцевому та регіональному 
рівнях. Для цього Програма оголошувала спеціальний двоетапний конкурс, за результатами 
якого було відібрано 6 громадських організацій із різних регіонів України, які продемонстрували 
свій аналітичний потенціал та підготували концепції щодо вирішення певних актуальних проблем 
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місцевого чи регіонального розвитку із використанням інструментарію аналізу політики. З метою 
підвищення аналітичних здібностей експертів цих організацій, для них, ще на етапі подання 
проектних пропозицій, було організовано спеціалізований триденний тренінг, який провели 
провідні українські експерти у сфері аналізу політики. Подальша аналітична діяльність переможців 
конкурсу з аналізу політики на місцевому та регіональному рівнях також супроводжується 
наданням постійної консультативної допомоги фахівцями Громадської організації “Український 
інститут публічної політики”, яка є одним із провідних національних аналітичних центрів України.
Одним із важливих напрямків діяльності Програми стала підтримка проектів, спрямованих на 
розробку нових та удосконалення чинних нормативно-правових актів, які мають сприяти 
вирішенню найбільш актуальних проблем загальнодержавного та місцевого рівня. У 
цьому сенсі, зокрема, слід виділити розробку експертами Всеукраїнської громадської організації 
“Асоціація сприяння самоорганізації населення” проекту Закону України “Про загальні збори 
(конференції) членів територіальної громади за місцем проживання”. Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” передбачає, що рішення загальних зборів враховуються органами 
місцевого самоврядування в їхній діяльності, а порядок їх проведення визначається законом та 
статутом територіальної громади. Але досі такого закону в Україні немає, а компетенція, порядок 
скликання і проведення загальних зборів та реалізації їхніх рішень регулюється Постановою 
Верховної Ради України вiд 17.12.1993р. № 3748-XII “Про затвердження Положення про загальні 
збори громадян за місцем проживання в Україні”. У зв’язку зі змінами, які відбулися у правовому 
полі України з моменту ухвалення вказаної Постанови, її зміст увійшов у протиріччя із Конституцією 
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про органи самоорганізації 
населення” тощо. Така ситуація фактично унеможливлює реалізацію права членів територіальної 
громади на участь у вирішенні питань місцевого значення. Розроблений проект Закону України 
“Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання” має 
на меті усунути наявні нормативні прогалини. Він пройшов публічні обговорення на чотирьох 
регіональних круглих столах та на спеціалізованій всеукраїнській конференції, яка проводилася 
в м. Вінниці. Наразі вказаний законопроект передано на розгляд профільного комітету Верховної 
Ради України.
Наприкінці 2010 року Львівська громадська організація “Центр досліджень місцевого 
самоврядування” за підтримки Програми розпочала реалізацію проекту, спрямованого на
визначення ключових проблем у сфері оплати адміністративних послуг та розробку 
повноцінної системи законодавства у цій сфері. В Україні система надання адміністративних 
послуг залишається непрозорою, забюрократизованою та витратною для громадян справою. 
Ключовими проблемами законодавчого характеру є відсутність правового регулювання загальної 
адміністративної процедури та питання оплати адміністративних послуг. Остання проблема є 
особливо гострою для споживачів послуг, оскільки органи влади та утворені при них суб’єкти 
господарювання стягують із громадян та бізнесу часто необґрунтовані побори. Такий підхід влади 
до “заробляння” на адміністративних послугах веде до “подрібнення” адміністративних послуг 
та свідомого ускладнення процедури їх надання. Впродовж терміну реалізації проекту, основна 
частина якого припадатиме на 2011 рік, буде проведено аналітичне дослідження проблематики 
оплати адміністративних послуг в Україні. За результатами обговорення підсумків аналітичного 
дослідження буде розроблено проект Закону “Про адміністративний збір”.
Окрім підтримки процесу розробки та публічного обговорення проектів нормативно-правових 
актів на національному рівні, Програма продовжувала надавати фінансову підтримку аналогічним 
громадським ініціативам і на місцевому рівні. Зокрема, були успішно завершені проекти, які 
виконувалися Житомирським обласним центром молодіжних ініціатив та Молодіжною громадською 
організацією “Творче молодіжне об’єднання “Нівроку”. Обидва проекти були спрямовані на 
розробку, обговорення та публічне лобіювання ухвалення Статутів територіальних громад 
міст Житомира та Тернополя відповідно. У результаті виконання проектів, Житомирська міська 
рада ухвалила статут територіальної громади в цілому, а Тернопільська міська рада – в першому 
читанні.



МФВ • Річний звіт 2010 • Програма “Посилення впливу громадянського суспільства”64

P
34

9,
 

Реалізація окремих проектів, які були підтримані Програмою, мала своїм наслідком покращення 
рівня наповнення місцевих бюджетів. Проект Міської громадської організації „Лабораторія малого 
бізнесу” (м. Славутич) був спрямований на реалізацію громадських ініціатив щодо впровадження 
системних змін в управлінні земельними ресурсами міста. Рекомендації, які були підготовлені 
організацією у результаті аналізу стану справ у сфері землекористування міста, були впроваджені 
місцевою владою. Це мало наслідком суттєве збільшення рівня збору оплати орендних платежів 
за користування земельними ділянками. Якщо за весь 2009 рік орендна плата з юридичних осіб 
у місті становила 699,4 тис. грн., то тільки за перше півріччя 2010 року, завдяки впровадженню 
системного підходу, вона становила вже 524,8 тис. грн. (перевищення планових показників за 
півроку становило 33%). Ще більш показовою стала ситуація зі збором у м. Славутичі орендної 
плати з фізичних осіб: показники за перше півріччя 2010 року майже досягли річних показників 
всього 2009 року: 281,5 та 282,7 тис. грн. відповідно.
У 2010 році Програма продовжувала діяльність з підтримки окремих громадських ініціатив, 
які були спрямовані на захист прав певних категорій громадян. За підтримки Програми 
Громадською організацією “Комітет прямої дії” проведено успішний захист у судових органах прав 
автомобілістів м. Києва. Громадські організації та юристи неодноразово називали блокування 
коліс та подальше вимагання грошей за зняття блокіраторів протиправними, оскільки обмежувати 
права громадян щодо користування своєю власністю (автомобілем) можуть тільки правоохоронні 
органи та лише за рішенням суду. У квітні 2010 р. Київський окружний адміністративний суд 
визнав незаконними пп. 31 та 32 Правил паркування, які передбачають блокування коліс 
автомобілів за неправильну парковку. Згодом Київський апеляційний суд підтвердив це рішення, 
відхиливши апеляційну скаргу Комунального підприємства “Київпарксервіс”. Проте, за період дії 
Правил паркування, Комунальне підприємство “Київпарксервіс”, за приблизними підрахунками, 
стягнуло платежів з автовласників на суму в декілька мільйонів гривень. Наразі Громадська 
організація “Комітет прямої дії” планує зосередити свою діяльність на наданні допомоги у поданні 
індивідуальних судових позовів до цього комунального підприємства окремими автомобілістами 
щодо повернення необґрунтовано стягнутих з них сум платежів.
Громадською організацією “Асоціація інвесторів будівництва жилого будинку” було реалізовано 
проект, спрямований на надання допомоги ініціативним групам громадян – інвесторам 
у житлове будівництво в самоорганізації та юридичному супроводі захисту їхніх прав та 
групових інтересів у взаємовідносинах із забудовниками, органами державної влади та місцевого 
самоврядування, представлення та відстоювання інтересів приватних інвесторів у судах. У рамках 
проекту було забезпечено надання безкоштовної юридичної допомоги для інвесторів. Важливим 
аспектом роботи команди проекту стало налагодження системної комунікації ініціативних груп 
інвесторів та громадських активістів, спрямованої на захист своїх прав та вирішення нагальних 
проблем через роботу спеціалізованого call-центру, а також на сайті Асоціації http://investhelp.com.uhttp://investhelp.com.ua. 
У результаті виконання проекту було створено дієздатну систему функціонування ініціативних 
груп громадян на 35 об’єктах незавершеного будівництва, приватним інвесторам надано близько 
1 200 безкоштовних юридичних консультацій, створено три житлово-будівельних кооперативи, 
які в перспективі мають перебрати на себе функції забудовника та мають допомогти інвесторам 
самостійно добудувати проінвестовані ними квартири.
Програма продовжила активну діяльність щодо підтримки реформ у сфері житлово-
комунального господарства. За результатами розгляду проектів, які надійшли на тендер 
“Реформування системи житлово-комунального господарства”, було підтримано проект Громадської 
організації “Спілка власників житла Києва”. Проект передбачає проведення дослідження наявного 
стану справ у сфері ЖКГ, розробку низки законопроектів для її реформування (у т.ч. і на підставі 
вивчення та узагальнення досвіду деяких інших країн), а також проведення широкої інформаційної 
кампанії та публічних обговорень напрацьованих законопроектів та аналітичних матеріалів. 
Основна діяльність за проектом здійснюватиметься протягом 2011 року.
Дніпропетровською міською громадською організацією “Асоціація захисту прав споживачів 
житлово-комунальних послуг “Наш дім” у коаліції із Громадською організацією “Центр підтримки 
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громадських і культурних ініціатив “Тамариск” у місті Дніпропетровську було реалізовано два 
взаємопов’язаних проекти. Зокрема, ними була забезпечена діяльність ресурсного центру зі 
сприяння створенню нових та підвищенню ефективності існуючих об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) міста через забезпечення надання їм консультативної, 
інформаційної, організаційної, методичної та первинної правової допомоги, поширення в регіоні 
найкращого досвіду реформування у системі житлово-комунального господарства. Крім цього, 
організаціями була розроблена та описана модель управління житловим фондом ОСББ керуючою 
компанією, а також видано посібники “Управління багатоквартирними будинками із створенням 
ОСББ та участі керуючої кампанії” та “Практичний посібник для голів ОСББ та ЖБК”.
Львівською громадською організацією “Центр досліджень місцевого самоврядування” на 
базі Львівського ОСББ МЖК-№1 створено тренінговий центр для майбутніх управителів і 
керівників ОСББ. Організація підготувала та видала практичний посібник “Професійне управління 
житловою нерухомістю”. У процесі підготовки тренінгового курсу та посібника були використані 
матеріали, надані Краківською Асоціацією управителів нерухомості. Крім цього, фахівці Центру 
розробили унікальну автоматизовану систему бухгалтерського обліку і розрахунку тарифів 
ОСББ.
Реалізація енергетичного напрямку діяльності Програми була пов’язана із певними 
складнощами. Нова влада не здійснила всього необхідного комплексу практичних дій, необхідних 
для імплементації в Україні Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей (ЕІТІ). 
Проте завдяки зусиллям членів Асоціації “ЕнергоТранспарентність” протягом 2010 року було 
проведено низку заходів, спрямованих на лобіювання приєднання України до цієї Ініціативи. Так, 
Програма разом із Програмою “Схід–Схід” підтримала проект Молодіжної громадської організації 
“Інститут сталого розвитку” щодо проведення в Києві у листопаді 2010 р. міжнародної конференції, 
спрямованої на обговорення стану виконання положень Енергетичної стратегії України до 2030 
р. та приєднання України до ЕІТІ. Участь у конференції взяли представники Світового Банку, 
члени Правління та Секретаріату ЕІТІ, Інституту Моніторингу Доходів (RWI), дипломатичного 
корпусу, акредитованого в Україні, неурядових організацій України, Грузії, Киргизії, Казахстану, 
Азербайджану, Болгарії тощо. Саме на цій конференції представник Міністерства палива та 
енергетики України вперше публічно заявив про готовність уряду продовжувати впровадження 
в Україні цієї Ініціативи.
Не менш важливими були інші ініціативи, які реалізовувалися членами Асоціації 
“ЕнергоТранспарентність” за підтримки Програми щодо просування ЕІТІ в Україні. Зокрема, 
Громадська організація “Центр сприяння вивченню геополітичних проблем та Євро-Атлантичного 
співробітництва Чорноморського регіону “Номос” забезпечила розробку пропозицій щодо змін 
та доповнень до чинної нормативно-правової бази України в контексті подальшого приєднання до 
ЕІТІ. Програма підтримала проект Міжнародної громадської організації “Київський міжнародний 
енергетичний клуб”, який передбачає організацію візиту групи українських журналістів до 
Міжнародного Секретаріату ЕІТІ з метою вивчення та подальшого висвітлення в українських 
ЗМІ основоположних ідей та принципів ЕІТІ. Громадською організацією “Школа політичної 
аналітики” розпочато проект, спрямований на розвиток регіональної мережі НУО з просування 
ідеї прозорості в енергетиці та приєднання України до EITI. Громадська організація “Діксі Груп” 
проводить громадську кампанію за прозорість енергетичного сектору України на основі ресурсу 
UA-Energy.org.
Діяльність за напрямком “Формування міжнаціональної толерантності та культури 
добросусідства, сприяння суспільний інтеграції” вперше поширювалась не лише на територію 
Автономної Республіки Крим, а й на Закарпатську, Одеську та Чернівецьку області. Програма 
вперше оголосила за цим напрямком відкритий конкурс та забезпечила фінансування 8 проектів. 
Підтримані проекти спрямовані на формування навичок толерантного співжиття, подолання 
упередженого ставлення та стереотипів у взаємному сприйнятті громадян інших національностей, 
організацію та проведення заходів, що фокусуються на посиленні демократичного діалогу серед 
представників громадськості різних регіонів України.
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Значних успіхів було досягнуто Програмою в рамках реалізації напряму “Е-урядування. 
Е-демократія”. Діяльність за цим компонентом Програми фактично впливає на проведення 
адміністративної реформи в Україні шляхом: ініціювання та сприяння лобіюванню змін у державній 
політиці, системі управління, зміні менталітету державних службовців; розбудови діяльності органів 
місцевого самоврядування від покращення якості та ефективності управління до надання послуг 
населенню; побудови діалогу та становленню партнерства між органами влади та громадянським 
суспільством на засадах соціальної відповідальності; сприяння відкритості інформації.
Найважливішим пріоритетом діяльності напряму у 2010 році стала підтримка створення 
Національного центру електронного урядування. Згідно з підписаним у 2009 році Меморандумом 
про співпрацю між Державним комітетом інформатизації України та МФВ, 27 квітня 2010 року при 
Державному підприємстві “Держінформресурс” було відкрито Національний центр електронного 
урядування. Створення Центру в рамках органу центральної влади підтримано Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України №360-р від 1 березня 2010 року. Слід зазначити, що вперше за роки 
незалежності України створено державну інституцію, якій делеговано забезпечення координаційно-
організаційної, дослідницько-експертної, технологічної, консультативної та просвітницької підтримки 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громадських організацій із 
впровадження та застосування технологій е-урядування.
У рамках підписаного 2009 року Меморандуму про співпрацю між Державним комітетом 
інформатизації України та МФВ створено Робочу групу з підготовки проекту Концепції розвитку 
електронного урядування в Україні. До її складу увійшли провідні українські експерти у сфері 
електронного урядування, а також міжнародні експерти, представники Академії електронного 
урядування (Естонія). Публічне громадське обговорення підготовленого документу відбулося, 
зокрема, на рівні Громадської ради при Державному комітеті інформатизації України та Ради 
підприємців при Кабінеті Міністрів України. 13 грудня 2010 року Кабінет Міністрів України 
ухвалив “Концепцію розвитку електронного урядування в Україні” (Розпорядження Кабінету 
Міністрів України №2250-р від 13 грудня 2010 р.).
Упродовж січня-липня 2010 р. Фондом розвитку міста Миколаєва за підтримки МФВ було 
реалізовано проект “Електронне місто Миколаїв”, результатом якого стала підготовка, публічне 
обговорення та прийняття 24 червня 2010 р. Миколаївською міською радою комплексної 
програми “Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 
роки”. Загальний обсяг фінансування цієї міської програми становить 7,5 млн. грн. Слід відзначити, 
що цей документ став першою комплексною програмою, спрямованою на е-урядування та е-
демократію, ухваленою на рівні органів місцевого самоврядування України.
8 грудня 2010 р. у Посольстві Естонії в Києві відбулося урочисте підписання Меморандумів щодо 
співпраці у сфері розвитку електронного урядування між органами державної влади та 
громадськими організаціями України та Естонії. Сторонами-підписантами меморандумів стали 
Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації, МФВ, Академія 
електронного урядування Естонії, Фонд відкритої Естонії, Лабораторія з е-урядування Естонії 
та компанія “Адамант”. Підписання цих меморандумів означає вихід на новий рівень міжнародної 
співпраці та діалогу між урядовими структурами, бізнесом та громадянським суспільством, адже 
естонській досвід з побудови відкритої е-комунікації між урядовцями та громадянами на всіх рівнях 
діалогу суспільства, бізнесу та влади є найбільш продуктивним у Європі.

Труднощі у реалізації пріоритетів Програми:

Варто відзначити, що на стан реалізації програмної стратегії мали суттєвий вплив суспільно-
політичні процеси, які відбувалися в Україні у 2010 році. Результати виборів Президента та кадрові 
трансформації, які відбулися на рівні центральних органів виконавчої влади на початку року, 
змусили Програму внести певні корективи до окремих напрямків її діяльності. Показовою у цьому 
сенсі є, наприклад, ситуація із реалізацією напрямку, спрямованого на залучення громадськості 
до процесів децентралізації. Призначення на початку 2010 року нового Міністра з питань 
регіонального розвитку та будівництва значно ускладнило подальше просування громадських 
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ініціатив щодо проведення реформи адміністративно-територіального устрою та реформи 
місцевого самоврядування, які активно підтримувалися Програмою у попередні роки. Нове 
керівництво цього Міністерства фактично почало розробляти свої власні концепції проведення 
цих реформ без належного залучення до участі у цьому процесі представників громадськості.
З іншого боку, в неурядових організацій виникли широкі можливості щодо просування реформи 
системи житлово-комунального господарства (ЖКГ). Прихід до влади в Міністерстві з питань 
ЖКГ України нової команди призвів до значного пожвавлення діяльності органів влади щодо 
забезпечення проведення цієї реформи. Озвучені амбітні плани, здійснені практичні кроки з боку 
цього Міністерства, зокрема, налагодження тісної співпраці із окремими неурядовими організаціями 
та донорськими структурами тощо, засвідчили перспективність такої співпраці. Саме тому в 2010 
році Програма спрямувала значну частину своїх зусиль на підтримку реформ саме в цій сфері.
Іншим викликом минулого року для Програми стали вибори органів місцевого самоврядування, 
які відбулися наприкінці жовтня. Суттєва зміна складу окремих місцевих рад призвела до 
радикального перегляду політики органів місцевого самоврядування деяких населених пунктів 
щодо подальшої підтримки громадських ініціатив. Значна кількість раніше підтриманих проектів, у 
яких суттєва роль відводилася взаємодії з органами місцевого самоврядування, була поставлена 
під загрозу у зв’язку з тим, що іноді партійні та бізнесові інтереси новообраних депутатів місцевих 
рад ставали на заваді реалізації корисних громадських ініціатив. Показовою тут є ситуація, яка 
склалася із Регіональним центром розвитку електронного урядування в АР Крим (РЦРЕУ). Офіційне 
відкриття цього центру відбулось у вересні 2008 року згідно з підписаним раніше Меморандумом 
про співпрацю Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Ради Міністрів 
Автономної Республіки Крим, Виконавчого комітету міської ради Судака та МФВ. 8 грудня 2010 р. 
новообрана Судацька міська рада прийняла рішення про передачу приміщення, в якому раніше 
був розташований РЦРЕУ, у пільгову оренду іншій організації. Таким чином, РЦРЕУ був змушений 
найближчу свою діяльність зосередити на передислокації та вирішенні питання юридичного 
статусу РЦРЕУ як регіональної філії Національного центру електронного урядування.

Партнерство та співпраця:

На початку 2010 року разом з Програмою UNITER та Фондом “Східна Європа” було оголошено 
другий спільний конкурс, спрямований на підтримку реформ на місцевому рівні.
Програма продовжувала активно розвивати співпрацю із мережею Інституту Відкритого Суспільства 
(ІВС), зокрема із програмою OSI-LGI (Ініціатива реформування місцевого самоврядування та 
державних послуг). У 2010 році завдяки додатковому фінансуванню, отриманому від цієї мережевої 
програми, Програма оголошувала тендер щодо підтримки реформування системи житлово-
комунального господарства, а також конкурси, спрямовані на моніторинг бюджетної політики на 
місцевому рівні, залучення громадськості до процесу вдосконалення правових актів, розвиток 
мережі ресурсних центрів для органів самоорганізації населення та організацій співвласників 
багатоквартирних будинків, підвищення професійного рівня активістів неурядових організацій. 
Крім цього, завдяки підтримці LGI, Програма змогла забезпечити фінансування великого 
позаконкурсного проекту Миколаївської міської громадської організації “Фонд розвитку міста 
Миколаєва”, спрямованого на просування технологій електронного урядування та електронної 
демократії в м. Миколаєві.
Програма продовжувала співпрацю з RWI (Інститут моніторингу доходів), Міжнародним 
Секретаріатом ЕІТІ (Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей) та 
національними фондами Інституту Відкритого Суспільства з Азербайджану, Грузії, Киргизії 
та Казахстану щодо дослідження стану доступу до інформації в енергетичному секторі. Крім 
цього, Програмою наприкінці 2010 р. ініційовано співпрацю з вищевказаними національними 
фондами щодо проведення спільного міжнародного порівняльного дослідження стану прозорості 
закупівель за державні кошти. Основна діяльність за цим напрямком буде здійснюватися у 2011-
2012 роках.
У рамках впровадження е-урядування та е-демократії Програма активно співпрацює з Академією 



МФВ • Річний звіт 2010 • Програма “Посилення впливу громадянського суспільства”68

P
34

9,
 

E-урядування (Таллінн, Естонія) та програмою “Схід-Схід”. Ключовими партнерами реалізації 
напрямку в 2010 р. виступали Національний центр електронного урядування, Державний 
комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації, Державне підприємство 
“Держінформресурс”, органи місцевого самоврядування Миколаєва, Вінниці, Івано-Франківська, 
Фонд відкритої Естонії, Лабораторія з е-урядування Естонії та компанія “Адамант”.
Програма веде активне співробітництво з іншими Програмами МФВ. Зокрема, разом з 
Європейською програмою було підтримано діяльність із налагодження співпраці українських 
НУО з провідними громадськими платформами в Європейському Союзі. Спільно з Програмою 
“Схід-Схід” здійснюється підтримка проектів в енергетичній сфері, а також сфері електронного 
урядування.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 7 57 4836
Вінницька обл. 3 156 870
Волинська обл. 6 660 470
Дніпропетровська обл. 4 357 915
Донецька обл. 1 150 000
Житомирська обл. 1 19 500
Закарпатська обл. 3 257 000
Запорізька обл. 2 190 000
Івано-Франківська обл. 1 170 000
м. Київ 42 5 766 866
Київська обл. 2 263 648
Кіровоградська обл. 2 220 000
Луганська обл. 6 530 118
Львівська обл. 15 1 393 715
Миколаївська обл. 7 1 022 969
Одеська обл. 9 890 000
Полтавська обл. 4 406 800
Рівненська обл. 1 99 835
м. Севастополь 1 200 000
Сумська обл. 3 223 372
Тернопільська обл. 3 277 835
Харківська обл. 4 216 960
Херсонська обл. 2 164 841
Хмельницька обл. 2 210 000
Черкаська обл. 2 141 873
Чернівецька обл. 5 490 000
Чернігівська обл. 1 56 000
Операційні проекти 4 352 510
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Спільний конкурс “Місцеві ініціативи для 
підвищення якості життя” (у співпраці із 
Програмою UNITER та Фондом “Східна Європа”)

Кількість проектів: 9
Сума: 798 449 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,09%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 95 820
Луганська обл. 2 203 618
Львівська обл. 1 79 850
Полтавська обл. 1 99 800
Сумська обл. 1 99 812
Тернопільська обл. 1 87 835
Херсонська обл. 1 79 841
Черкаська обл. 1 51 873

Проекти, підтримані за програмою:

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

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

широкого залучення громадськості Луганська до 
підготовки, публічного обговорення та громадського 
лобіювання правових актів щодо формування 
порядку встановлення або погодження тарифів на 
житлово-комунальні послуги. 

Сума: 99 813 грн.

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 36/1, офіс 22, тел. (032) 236-70-49)

Керівник проекту: Лепак Андрій Стефанович 
Зміст проекту: Забезпечення права на ознайомлення 

зі змістом локальних нормативно-правових актів 
шляхом створення та введення в дію нормативно-
правового акту для визначення порядку 
оприлюднення правових актів ЛОДА, розміщення 
правових актів ЛОДА на її офіційному веб-сайті, 

створення порядку опублікування нормативно-
правових актів ЛОДА на паперових носіях та 
забезпечення ними громадських бібліотек, 
забезпечення функціонування механізму вільного 
ознайомлення з індивідуальними актами ЛОДА. 

Сума: 79 850 грн.

Організація: Сумське міське об’єднання громадян 
“Громадське бюро “Правозахист” (40030, м. Суми, 
вул. Кірова, 25, офіс 210, тел. (0542) 61-09-00)

Керівник проекту: Рекун Ігор Олексійович 
Зміст проекту: Забезпечення участі громадськості у 

реалізації реформи ЖКГ шляхом актуалізації питання 
створення ОСББ у місцевій громаді; сприяння само-
організації громадян з метою привернення уваги гро-
мадськості до переваг і недоліків створення та функ-
ціонування ОСББ; підвищення обізнаності жителів 
міста Суми про потребу ефективного реформування 
ЖКГ; забезпечення юридичного супроводу для ініці-
ативних груп міста Суми, котрі мають бажання ство-
рити ОСББ; розробка механізму якнайшвидшої та 
найбільш ефективної реєстрації ОСББ. 

Сума: 99 812 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Громадська організація “Агентство стійкого 
розвитку Луганського регіону” (91000, 
м. Луганськ,  офіс 24, вул. Братів Палкіних,45-А, 
тел. (0642) 58-50-06)

Керівник проекту: Дороженко Ганна Валеріївна 
Зміст проекту: Забезпечення доступу сільських 

громад Свердловського району до якісних 
адміністративних послуг шляхом вивчення практики 
надання адміністративних послуг у шести сільських 
радах Свердловського району Луганської області, 
оснащення обраних сільрад комп’ютеризованими 
робочими місцями з підключенням до мережі 
Інтернет, підвищення кваліфікації фахівців з 
надання адміністративних послуг, розробки 
рекомендацій щодо запровадження оптимальних 
процедур надання адмінпослуг з урахуванням 
нових комунікаційних можливостей сільських рад 
та розподілу повноважень між адміністративними 
органами. 

Сума: 103 805 грн.

Організація: Херсонська обласна громадська 
організація “Причорноморський центр політичних та 
соціальних досліджень” (73038, м. Херсон, пр-т. 
200 -років Херсону, 32, офіс 56, тел. (0552) 45-35-87)

Керівник проекту: Єлігулашвілі Максим Сергійович 
Зміст проекту: Відновлення та розвиток “зелених 

зон” міст Херсона та Нової Каховки шляхом 
впровадження комплексних пропозицій, 
розроблених у межах проекту за участю 
громадськості. 

Сума: 79 841 грн.

Організація: Черкаська обласна молодіжна громадська 
організація “Асоціація молодих правників” (18000, 
м. Черкаси, вул. Хрещатик, 251, офіс 3, 
тел. (0472) 38-48-17)

Керівник проекту: Кушнір Олег Анатолійович 
Зміст проекту: Збільшення кількості ОСББ у Черкаській 

області через удосконалення практики їх державної 
реєстрації за допомогою прийняття локальних 
правових актів та інформаційно-консультативної 
кампанії серед ініціативних груп зі створення ОСББ. 

Сума: 51 873 грн.

Організація: Тернопільське регіональне відділення 
Асоціації міст України (46001, м. Тернопіль, 
вул. Р. Барвінських, 7, 2-й пов., тел. (0352) 25-35-50)

Керівник проекту: Гірчак Ігор Ярославович 
Зміст проекту: Підтримка діючих і стимулювання 

створення нових ОСББ у м. Кременець та 
підвищення фахового рівня членів правління та 
громадського активу ОСББ м. Кременця в питаннях 
організації фінансової діяльності та управління 
майном ОСББ шляхом поєднання інтенсивного 
навчального курсу для активу ОСББ м. Кременця 
з практичною консультативною допомогою від 
діючих ОСББ двох інших малих міст Тернопільської 
області – Бережан і Чорткова – та розробки цільової 
муніципальної програми розвитку ОСББ у 
м. Кременці. 

Сума: 87 835 грн.

Організація: Громадська організація “Фонд розвитку 
громади міста Кременчука” (39605, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 10/24, к. 40, 
тел. (0536) 79-91-64)

Керівник проекту: Каць Роман Валерійович 
Зміст проекту: Створення “Бюро сталого 

енергетичного розвитку ОСББ м. Кременчука” 
з метою надання послуг членам 140 ОСББ 
Кременчука шляхом консультативної, інформаційної 
та методичної допомоги, а також реалізації 
адвокаційної, інформаційної та освітньої кампанії, 
спрямованої на сталий енергетичний розвиток 
ОСББ. 

Сума: 99 800 грн.

Організація: Лабораторія досліджень ТЦК (02140, 
м. Київ, пр-т Бажана, 30, офіс 7, тел. (044) 574-64-11)

Керівник проекту: Шутов Роман Вікторович 
Зміст проекту: Створення підґрунтя для сталого 

соціально-економічного розвитку 4-х сільських 
територіальних громад Тернопільської, Одеської, 
Хмельницької областей шляхом підтримки процедури 
розробки та ухвалення схем планування територій 
сільрад на основі безпосередньої участі громади та 
урахуванні громадських і приватних інтересів. 

Сума: 95 820 грн.
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Громадський контроль за діяльністю 
органів публічної влади
Кількість проектів: 11
Сума: 878 350 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,20%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 2 204 000
Київська обл. 1 65 000
Кіровоградська обл. 1 120 000
Луганська обл. 1 72 000
Львівська обл. 4 255 350
Одеська обл. 1 115 000
Харківська обл. 1 47 000

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: Створення сприятливих суспільно-

політичних умов для розробки та впровадження 
ефективної державної політики у сфері проти-
дії захворюванню на туберкульоз, сприяння фор-
муванню політичної волі та консолідації практичних 
зусиль органів державної влади, політичних партій, 
неурядових організацій для забезпечення своєчас-
ної розробки та затвердження на державному рівні 
нової державної цільової програми протидії захворю-
ванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. 

Сума: 140 000 грн.

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: Посилення спроможності організацій 

громадянського суспільства Кіровоградської області 
брати активну та ефективну участь у виробленні 
публічної політики через підвищення якості процесу 
проведення консультацій з громадськістю на рівні 
місцевих державних адміністрацій Кіровоградської 
області. 

Сума: 120 000 грн.

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: Громадський контроль органів 

місцевого самоврядування Луганської області з 
метою оптимізації управління енергозбереженням у 
бюджетній сфері, що має забезпечити прозорість 
процесу витрачання коштів територіальної громади, 
а також підвищити відповідальність органів місцевого 
самоврядування. 

Сума: 72 000 грн.

Організація: Київський міський осередок 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
“Демократичні перетворення України” 
(03065, м. Київ, вул. Бориспільська, 34, кв. 42, 
тел. (044) 567-78-16)

Керівник проекту: Курилець Богдан Андрійович 
Зміст проекту: Здійснення поточного моніторингу та 

налагодження системи громадського контролю за 
реалізацією державними органами антиінфляційних 
заходів. 

Сума: 64 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Славутицька міська громадська організація 
“Центр розвитку громади” (07100, Київська обл., 
м. Славутич, Єреванський квартал, 4, кв. 19, 
тел. (04579) 2-94-12)

Керівник проекту: Дарнопих Валентина Олексіївна 
Зміст проекту: Підвищення ефективності та прозорості 

процесу надання послуг Управлінням праці, 
соціального захисту та захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи в м. Славутич. 
Проведення громадської експертизи та підготовки 
відповідних рекомендацій щодо поліпшення ситуації 
та розробки методики управління якості послуг, що 
надаються Управлінням. 

Сума: 65 000 грн.

Організація: Громадська організація “Іноваційний фонд” 
(79008, м. Львів, вул. Академіка Філатова, 16/8, 
тел. (0322) 75-32-97)

Керівник проекту: Якуб’як Андрій Васильович 
Зміст проекту: Здійснення заходів щодо вдосконалення 

регуляторної політики органів місцевого 
самоврядування Львівської області. Проведення 
незалежного громадського моніторингу та 
громадської експертизи організаційно-правової 
бази, регуляторних актів окремих органів місцевого 
самоврядування області, залучення експертного 
середовища та НУО до її удосконалення. 

Сума: 60 000 грн.

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: Бойко Анатолій Михайлович 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

діяльності органів ведення Державного реєстру 
виборців та установ, які зобов’язані періодично його 
оновлювати. З’ясування стану справ із дотриманням 
основних засад ведення реєстру, виявлення та 
аналіз конкретних проблем у цій сфері, підготовка 
відповідних рекомендацій та пропозицій щодо їх 
усунення або мінімізації у майбутньому, та сприяння 
практичному впровадженню цих рекомендацій. 

Сума: 115 000 грн.

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Дівочий клуб “Юнка” (79049, м. Львів, пр. Червоної 
калини, 121/84, тел. (0322) 22-86-59)

Керівник проекту: Гук Лілія Іванівна 
Зміст проекту: Cприяння удосконаленню політичного 

механізму формування та впровадження регіональ-
ної політики забезпечення права молоді на житло у 
Львівській області. Залучення інститутів громадян-
ського суспільства та громадськості до процесу моні-
торингу, оцінки діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, розробки рекомендації 
щодо удосконалення державної політики у цій сфері. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Західноукраїнський медіа-центр “Нова 
журналістика” (79007, м. Львів, вул. Гребінки 5, 
оф. 1, тел. (032) 225-60-14, (050) 370-27-14)

Керівник проекту: Чугаєвський Микола Володимирович 
Зміст проекту: Здійснення громадської експертизи 

діяльності державної влади у сфері реструктуризації 
вугільної промисловості та соціального захисту 
шахтарів на прикладі Донецької та Львівської 
областей. 

Сума: 62 000 грн.

Організація: Львівська обласна організація Ліги 
соціальних працівників України (79060, м. Львів, 
вул. Наукова, 94/102, тел. (032) 296-01-54)

Керівник проекту: Андрієчко Андрій Михайлович 
Зміст проекту: Посилення громадського контролю у 

сфері соціального захисту та протидії ризикам анти-
конституційного обмеження прав на соціальний 
захист у процесі формування та виконання держав-
ного бюджету на центральному та регіональному 
рівні шляхом громадської експертизи та моніторингу 
відповідних нормативно-правових актів. 

Сума: 73 350 грн.

Організація: Спілка громадських організацій “Тендерна 
палата закупівель за кошти бюджетів усіх рівнів” 
(61050, м. Харків, вул. Юр’ївська, 17, 
тел. (057) 707-50-86)

Керівник проекту: Лахно Олена Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення громадського контролю 

за ключовими напрямками витрачання державних 
та інвестиційних коштів, у проектуванні в дорож-
ній галузі, експлуатації, утриманні, реконструкції, 
капітальному  ремонті, а також новому будівництві 
автомобільних доріг, що дозволить виробити відпо-
відні рекомендації для запровадження громадського 
контролю і в інших органах державної влади. 

Сума: 47 000 грн.
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Мікрогрантова підтримка громадських ініціатив

Кількість проектів: 8
Сума: 1 150 000 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,57%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 160 000
Донецька обл. 1 150 000
Запорізька обл. 1 100 000
Івано-Франківська обл. 1 170 000
м. Київ 1 150 000
Миколаївська обл. 1 120 000
Полтавська обл. 1 140 000
Хмельницька обл. 1 160 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Миколаївська міська громадська 
організація “Фонд розвитку міста Миколаєва” 
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович 
Зміст проекту: Підвищення рівня впливу інститутів 

громадянського суспільства м. Миколаєва, а саме: 
НУО, ОСН, ОСББ, та ініціативних груп громадян 
при вирішенні питань місцевого розвитку шляхом 
проведення відкритого конкурсу мікрогрантів, 
направленого на відстоювання прав та інтересів 
громад у взаємовідносинах з владою. 

Сума: 120 000 грн.

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині 
(43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, 
тел. (03322) 28-46-84)

Керівник проекту: Гаврищук Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Удосконалення механізму реалізації 

громадських ініціатив на місцевому рівні у Волинській 
області. 

Сума: 160 000 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд 
“Український жіночий фонд” (04050, м. Київ, 
вул. Артема, 79, оф. 38, тел. (044) 568-53-89)

Керівник проекту: Бондар Олеся Анатоліївна 
Зміст проекту: Формування міжрегіональної мережі 

громадських об’єднань, які працюють в інтересах 
територіальних громад, підвищення спроможності 
цих об’єднань обстоювати інтереси місцевих 
мешканців. 

Сума: 150 000 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
муніципального розвитку” (39800, Полтавська обл., 
м. Комсомольськ, вул. Леніна, 40, 
тел. (05348) 2-58-49)

Керівник проекту: Хиль Любов Іванівна 
Зміст проекту: Мікрогрантова підтримка ініціатив 

громадських організацій, органів самоорганізації 
населення, будинкових комітетів тощо, спрямованих 
на вирішення нагальних потреб та розвиток 
територіальної громади м. Комсомольська. 

Сума: 140 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Асоціація економічного розвитку Івано-
Франківщини (АЕРІФ) (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 26, тел. (0342) 72-37-14)

Керівник проекту: Ковалів Марія Іванівна 
Зміст проекту: Надання підтримки для реалізації 

мікропроектів громадських ініціатив у сфері розвитку 
самоорганізації населення за місцем проживання у 
територіальних громадах Івано-Франківської області. 

Сума: 170 000 грн.

Організація: Хмельницька обласна асоціація “Поділля 
Перший” (29000, м. Хмельницький, 
вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1, 
тел. (0382) 76-34-34)

Керівник проекту: Грицина Леся Анатоліївна 
Зміст проекту: Створення умов для формування 

інституту “відповідального власника” та набуття 
членами об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків м. Хмельницького практичних навичок 
спільного вирішення проблем. 

Сума: 160 000 грн.

Організація: Донецька обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (83017, м. Донецьк, бул. Шкільний, 7/42, 
тел. (062) 337-63-16, (062) 645-88-42)

Керівник проекту: Ткаченко Світлана Миколаївна 
Зміст проекту: Сприяння розвитку громадської 

активності в місті Донецьку через надання 
мікрогрантів громадським організаціям, органам 
самоорганізації населення, об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та 
ініціативним групам громадських активістів міста 
Донецька на вирішення нагальних проблем 
територіальної громади міста шляхом проведення 
публічного конкурсу та їх подальше адміністрування. 

Сума: 150 000 грн.

Організація: Асоціація “Власники житлових будинків 
Мелітополя” (72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
пр-т Богдана Хмельницького, 85, кв. 8, 
тел. (0619) 43-26-59)

Керівник проекту: Сінделі Ірина Миколаївна 
Зміст проекту: Створення сприятливих умов для 

організації та функціонування ОСББ м. Мелітополя 
шляхом проведення відкритого конкурсу 
мікропроектів, який має звернути увагу спільноти 
на проблеми, які існують у реформуванні ЖКГ, та 
залучити максимальну кількість мешканців до їхнього 
вирішення. 

Сума: 100 000 грн.
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Толерантна Україна

Кількість проектів: 8
Сума: 798 500 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,09%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 3 234 000
м. Київ 2 239 500
Одеська обл. 1 100 000
Чернівецька обл. 2 225 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Бахчисарайський 
центр регіонального розвитку “Топ-Кая” (98405, 
АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Кільцева, 11, 
тел. (050) 664-06-16)

Керівник проекту: Скворцова Наталя Володимирівна 
Зміст проекту: Сприяння становленню толерантного 

ставлення до представників різних народів у громаді 
Бахчисарайського району шляхом проведення 
заходів, спрямованих на усвідомлення спільних рис 
у культурі та мистецтві різних народів (створення 
музею толерантності в школі-гімназії). 

Сума: 59 000 грн.

Організація: Громадська організація “Євпаторійський 
центр регіонального розвитку” (97400, АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. Крупської, 36, к. 11, 
тел. (06569) 2-90-60)

Керівник проекту: Шарапов Аркадій Вальтерович 
Зміст проекту: Проведення дослідження та 

оприлюднення фактів розпалювання міжнаціональної 
ворожнечі та нетолерантного ставлення до 
представників інших етнічних груп у кримських 
засобах масової інформації для подолання впливу 
стереотипів та упереджень у сфері міжетнічних 
взаємин, досягнення міжетнічного порозуміння, 
соціальної та культурної інтеграції національних 
меншин та етнічних спільнот в українське 
суспільство. 

Сума: 100 000 грн.

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: Бринош Ігор Васильович 
Зміст проекту: Cприяння розвитку міжетнічної толе-

рантності та терпимому співіснуванню багатонаці-
онального населення регіону шляхом виявлення, 
дослідження та практичного впровадження (популя-
ризації) кращих історико-культурних традицій добро-
сусідства національних меншин та етнічних спільнот 
Одещини, подолання етнічних упереджень (стерео-
типів), взаємне збагачення історико-культурної спад-
щини різних народів і етнічних груп. 

Сума: 100 000 грн.

Організація: Чернівецьке міське об’єднання 
“Буковинський політологічний центр” (58012, 
м. Чернівці, Кафедра політології та соціології, 
Історичний факультет, Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 
тел. (0372) 55-71-82)

Керівник проекту: Круглашов Анатолій Миколайович 
Зміст проекту: Cприяння формуванню збалансованих 

міжетнічних відносин шляхом вдосконалення етнопо-
літики на регіональному рівні, підвищення ефектив-
ності виконання відповідних регіональних програм, 
зниження рівня поширення міжетнічних стереотипів 
та підвищення рівня культури толерантності держав-
них службовців, працівників органів місцевого само-
врядування та журналістів регіональних ЗМІ. 

Сума: 90 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Громадська організація “Рада вчителів” 
(98405, АР Крим, м. Бахчисарай, а/с 24, 
м. Бахчисарай, АР Крим, 98400, тел. (06554) 471-11, 
(06554) 449-19)

Керівник проекту: Бекірова Гульнара Тасімовна 
Зміст проекту: Ґрунтовне дослідження шкільних 

підручників і посібників з предметів гуманітарного 
напрямку з 1 по 11 класи для середніх 
загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим 
на предмет виявлення в них епізодів нетолерантного 
і некоректного ставлення до етнічних і релігійних 
груп з наступним широким інформуванням 
громадськості про результати дослідження. 

Сума: 75 000 грн.

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: Підвищення професійної 

відповідальності працівників ЗМІ у висвітленні 
етнонаціональної проблематики, підвищення 
обізнаності громадськості про традиції, культуру та 
психологічну специфіку інших етносів, вивчення і 
популяризація традицій буковинської толерантності 
шляхом оцінки її рівня, створення циклу 
інформаційно-аналітичних радіопередач, проведення 
тренінгів для вчителів історії та суспільствознавчих 
дисциплін. 

Сума: 135 000 грн.

Організація: Конгрес національних громад України 
(04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к. 6, 
тел. (044) 425-97-57)

Керівник проекту: Ленчовська Ганна Романівна 
Зміст проекту: Сприяння появі міжетнічної та 

міжрелігійної толерантності серед підлітків, 
забезпечення освіти в області прав людини, 
подолання негативних етностереотипів та протидія 
расизму і ксенофобії, сприяння інтеграції дітей-
біженців в українське суспільство, сприяння 
міжрегіональному діалогу шляхом проведення 
Всеукраїнського міжнаціонального табору “Джерела 
толерантності”. 

Сума: 150 000 грн.

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 формуванню у молодих 

мешканців Автономної Республіки Крим, 
насамперед – кримських татар та українців, а також 
представників інших етносів Криму, толерантного 
ставлення один до одного та взаєморозуміння у 
міжнаціональних стосунках. 

Сума: 89 500 грн.
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Аналіз політики для вирішення проблем 
регіонального та місцевого розвитку

Кількість проектів: 6
Сума: 649 835 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,89%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 115 000
Львівська обл. 1 120 000
Миколаївська обл. 2 215 000
Полтавська обл. 1 100 000
Рівненська обл. 1 99 835

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Євпаторійський 
центр регіонального розвитку” (97400, АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. Крупської, 36, к. 11, 
тел. (06569) 2-90-60)

Керівник проекту: Шарапов Аркадій Вальтерович 
Зміст проекту: Удосконалення основ розробки та 

функціонування місцевих цільових програм у 
чотирьох містах АР Крим задля вирішення найбільш 
актуальних та гострих проблем регіонального 
розвитку за допомогою підготовленого документу з 
аналізу політики органів місцевого самоврядування 
щодо наявної проблеми та рекомендацій для її 
вирішення. 

Сума: 115 000 грн.

Організація: Вознесенська міська громадська 
організація “Агентство економічного розвитку” 
(56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, 
вул. Пушкінська, 3/35, тел. (05134) 3-22-50)

Керівник проекту: Андрухова Наталія Ігорівна 
Зміст проекту: Забезпечення врахування 

інтересів зацікавлених груп громадян у ході 
розробки та реалізації місцевої політики у сфері 
енергозбереження в житловому секторі міста. 

Сума: 100 000 грн.

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

Керівник проекту: Глотов Микола Сергійович 
Зміст проекту: Сприяння покращенню ефективності 

політики органів місцевого самоврядування м.Рівного 
у сфері утримання будинків та прибудинкових 
територій шляхом розробки та впровадження 
альтернативної програми вирішення проблеми через 
залучення мешканців міста до ініціатив з їхнього 
ремонту. 

Сума: 99 835 грн.

Організація: Миколаївська міська громадська 
організація “Фонд розвитку міста Миколаєва” 
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович 
Зміст проекту: Формування на місцевому рівні 

механізму громадського контролю та показників 
(індикаторів) ефективності політики розвитку ЖКГ у 
м. Миколаєві. 

Сума: 115 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Полтавська обласна громадська 
організація “Аналітичний центр “Бюро економічних та 
соціальних досліджень” (36000, м. Полтава, 
пров. Латишава, 15, кв. 27, тел. (0532) 65-31-05)

Керівник проекту: Штефан Вадим Григорович 
Зміст проекту: Розробка ефективного регламенту 

роботи Єдиного дозвільного офісу Полтавського 
міськвиконкому з аналізом регуляторного впливу та 
погодження його із усіма зацікавленими особами. 

Сума: 100 000 грн.

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 36/1, офіс 22, тел. (032) 236-70-49)

Керівник проекту: Ващук Оксана Леонідівна 
Зміст проекту: Аналіз місцевої політики у сфері забез-

печення якості послуг із перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування, що 
працюють у режимі маршрутного таксі у місті Львові 
та вироблення пропозицій стосовно покращення 
якості їх надання, покращення ефективності діяль-
ності органів місцевої виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування у здійсненні повноважень 
у даній сфері, а також розробка механізмів залу-
чення громадськості до цього процесу. 

Сума: 120 000 грн.

Моніторинг бюджетної політики 
на місцевому рівні
Кількість проектів: 12
Сума: 998 125 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,36%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 85 000
Дніпропетровська обл. 2 146 125
Закарпатська обл. 1 100 000
м. Київ 1 90 000
Луганська обл. 1 70 000
Львівська обл. 1 110 000
Полтавська обл. 1 67 000
Сумська обл. 1 65 000
Тернопільська обл. 1 90 000
Херсонська обл. 1 85 000
Черкаська обл. 1 90 000

Проекти, підтримані за програмою:

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: Проведення незалежного громадського 

моніторингу та аналізу діяльності органів місцевого 
самоврядування 12 міст Луганської області на 
предмет публічного подання звіту виконання 
бюджетів цих міст. 

Сума: 70 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Обласне об’єднання громадян 
“Усвідомлений вибір народу” (40030, м. Суми, 
Червона площа, 13, тел. (0542) 32-47-37)

Керівник проекту: Дронік Світлана Василівна 
Зміст проекту: Проведення незалежного громад-

ського аналізу міжбюджетних трансферів як скла-
дової дохідної частини місцевих бюджетів у Сумській 
області та оприлюднення результатів на круглих сто-
лах за участю представників громадських рад при 
органах влади, участі депутатів рад місцевого само-
врядування, державних службовців та журналістів. 

Сума: 65 000 грн.

Організація: Волинська обласна громадська 
організація “Волинський прес-клуб” (43025, м. Луцьк, 
вул. Шевченка, 14, тел. (0332) 72-45-48)

Керівник проекту: Куліш Ольга Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення моніторингу й аналізу форму-

вання та розподілу дохідної частини бюджету, фінан-
сового наповнення місцевих програм чотирьох міст 
Волинської області за 2006-2010 р.р., сприяння акти-
візації громадськості до участі в щорічному форму-
ванні місцевих програм і бюджетів, контролю за їх реа-
лізацією та використанням коштів шляхом проведення 
навчань, дискусій і широкої інформаційної кампанії. 

Сума: 85 000 грн.

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики” 
(49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110, 
тел. (056) 77-66-456)

Керівник проекту: Літвінов Олексій Володимирович 
Зміст проекту: Удосконалення діяльності органів 

місцевого самоврядування Дніпропетровської 
області з планування, розробки та виконання 
місцевих бюджетів, розвитку підприємництва, 
встановлення адекватних та економічно 
обґрунтованих ставок єдиного податку шляхом 
проведення моніторингу рівня ставок єдиного 
податку, створення рейтингу сприятливих територій 
для підприємництва, оскарження регуляторних актів, 
прийнятих з порушенням чинного законодавства. 

Сума: 71 125 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація “Творче 
молодіжне об’єднання “Нівроку” (46016, м. Тернопіль, 
вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел. (0352) 42-01-72)

Керівник проекту: Ханас Володимир Васильович 
Зміст проекту: Підвищення прозорості бюджет-

ного процесу у Тернопільській області шляхом 

 проведення комплексу моніторингових та просвіт-
ницьких заходів, розробки і впровадження поло-
ження про публічне звітування головних розпорядни-
ків коштів Тернопільського обласного бюджету. 

Сума: 90 000 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Комітет підтримки студентського самоврядування” 
(79019, м. Львів, вул. Личаківська, 97, 1 поверх, 
тел. (032) 252-75-80, (032) 293-23-97)

Керівник проекту: Яцків Тетяна Геннадіївна 
Зміст проекту: Проведення незалежного громадського 

моніторингу та аналізу процесу формування 
місцевого бюджету, його виконання, а також 
публічного звітування про результати його виконання 
представниками органів місцевого самоврядування, 
місцевих органів виконавчої влади та їхніми 
посадовими особами щодо фінансування програм та 
проектів громадських організацій. 

Сума: 110 000 грн.

Організація: Молодіжний ініціативний центр 
“За професійну діяльність” (88000, м. Ужгород, 
вул. Волошина, 24/4, тел. (0312) 61-64-51)

Керівник проекту: Бачинська Анастасія Володимирівна 
Зміст проекту: Підвищення прозорості бюджетного 

процесу у місті Ужгород шляхом здійснення 
комплексного громадського моніторингу виконання 
місцевого бюджету у 2010 році через збір інформації 
про ухвалення, затвердження, оприлюднення, 
стан виконання місцевого бюджету, співставлення 
планових і фактичних показників виконання, 
аналіз зібраних даних групою експертів та широке 
оприлюднення результатів моніторингу. 

Сума: 100 000 грн.

Організація: Спілка підприємців в Христинівському 
районі (20000, Черкаська обл., м. Христинівка, 
вул. Гагаріна, 9 ,кім. 307, тел. (04745) 2-59-29)

Керівник проекту: Санєєва Оксана Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

діяльності Христинівської міської ради щодо 
формування доходної частини місцевого бюджету 
за рахунок надходжень від малого та середньго 
бізнесу, удосконалення місцевих нормативно-
правових актів, які впливають на формування 
дохoдної частини місцевого бюджету, та прийняття 
Положення про відкритість та прозорість бюджетної 
політики Христинівської міської ради. 

Сума: 90 000 грн.
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Організація: Херсонське міське громадське об’єднання 
“За майбутнє Херсону” (73000, м. Херсон, 
вул. Суворова, 37, тел. (0552) 26-31-46)

Керівник проекту: Бахматова Галина Миколаївна 
Зміст проекту: Підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів на проведення капітального 
ремонту багатоповерхових будинків міста Херсон 
шляхом запровадження механізмів громадського 
контролю за використанням коштів та проведенням 
робіт. 

Сума: 85 000 грн.

Організація: Павлоградський міський благодійний фонд 
“Горєніє” (51400, Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, оф. 403, 
тел. (05632) 6-02-81)

Керівник проекту: Гречко Денис Валерійович 
Зміст проекту: Підвищення інформаційної обізнаності 

громадян про діяльність влади м. Павлограда 
шляхом проведення моніторингу формування та 
виконання доходної частини міського бюджету 
і донесення його результатів до широкої 
громадськості. 

Сума: 75 000 грн.

Організація: Полтавська обласна громадська 
організація “Аналітичний центр “Бюро економічних та 
соціальних досліджень” (36000, м. Полтава, 
пров. Латишава, 15, кв. 27, тел. (0532) 65-31-05)

Керівник проекту: Штефан Вадим Григорович 
Зміст проекту: Вивчення нормативно-правових актів, 

що впливають на доходну частину місцевих бюджетів 
п’яти міст обласного значення та міст районного 
значення Полтавської області, та незалежний аналіз 
прийнятих рішень у сфері доходів міських бюджетів 
Полтавської області. 

Сума: 67 000 грн.

Організація: Громадська організація “Фундація 
“Відкрите суспільство” (04070, м. Київ, 
вул. Братська, 6, офіс 402, тел. (044) 223-92-54)

Керівник проекту: Білян Петро Ярославович 
Зміст проекту: Покращення планування бюджету 

міста Києва шляхом здійснення громадського 
моніторингу актів Київської міської ради та КМДА, 
що впливають на обсяги дохідної та видаткової 
частини бюджету Києва, вироблення рекомендацій 
і пропозицій щодо покращення управління коштами 
міської громади, посилення участі громадянського 
суспільства у визначенні пріоритетів управління 
містом, інформування громадськості щодо реалізації 
бюджетної політики в Києві. 

Сума: 90 000 грн.

Законодавче врегулювання надання 
адміністративних послуг

Кількість проектів: 2
Сума: 761 040 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,04%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 561 340
Львівська обл. 1 199 700

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Львівська громадська організація “Центр 
досліджень місцевого самоврядування” 
(79000, м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), 
тел. (032) 235-68-48)

Керівник проекту: Бригілевич Ігор Іванович 
Зміст проекту: Визначення ключових проблем у питанні 

оплати адміністративних послуг в Україні та розробка 
повноцінної системи законодавства у цій сфері. 

Сума: 199 700 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел. (044) 458-44-40)

Керівник проекту: Квурт Костянтин Семенович 
Зміст проекту: Сприяння приверненню уваги ЗМІ 

та стимулювання широкої суспільної дискусії про 
необхідність законодавчого внормування системи 
надання управлінських послуг в Україні. 

Сума: 561 340 грн.

Проекти, підтримані за програмою:

Залучення громадськості до процесу 
вдосконалення правових актів

Кількість проектів: 12
Сума: 1 067 000 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,46%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Вінницька обл. 1 50 000
Волинська обл. 1 100 000
Закарпатська обл. 1 72 000
м. Київ 1 120 000
Кіровоградська обл. 1 100 000
Львівська обл. 1 90 000
Миколаївська обл. 1 50 000
Одеська обл. 1 150 000
Тернопільська обл. 1 100 000
Хмельницька обл. 1 50 000
Чернівецька обл. 2 185 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Карпатське 
Агентство Прав Людини “Вестед” (88009, м. Ужгород, 
вул. 8 Березня, 46/125, тел. (0312) 61-96-61)

Керівник проекту: Навроцький Володимир 
В’ячеславович 

Зміст проекту: Посилення участі громадян у 
формуванні та реалізації міської політики шляхом 

проведення громадського моніторингу прозорості, 
відкритості та підзвітності Ужгородської міської 
ради, розробки рекомендацій щодо вдосконалення 
існуючої нормативно-правової бази та проведення 
кампанії громадського лобіювання щодо ухвалення 
цих змін. 

Сума: 72 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Хмельницька обласна асоціація “Поділля 
Перший” (29000, м. Хмельницький, 
вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1, 
тел. (0382) 76-34-34)

Керівник проекту: Грицина Леся Анатоліївна 
Зміст проекту: Громадське лобіювання розгляду місь-

кою радою рішення щодо зміни Положення про про-
ведення земельних аукціонів у м. Хмельницькому з 
метою приведення нині чинної процедури земельних 
аукціонів до вимог національного законодавства та 
потреб суб’єктів підприємницької діяльності. 

Сума: 50 000 грн.

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

Керівник проекту: Ковальчук Олександр 
Олександрович 

Зміст проекту: Забезпечення доступу членів 
територіальної громади до інформації у сфері 
майнових та земельних відносин, яка має суспільний 
інтерес та впливає на розвиток міста Чернівці. 
Залучення громадськості до розробки та лобіювання 
прийняття Чернівецькою міською радою рішень, які 
забезпечать вільний доступ до інформації. 

Сума: 97 000 грн.

Організація: Київський міський осередок 
Всеукраїнської громадської організації 
“Громадянська мережа “Опора” (04070, м. Київ, 
а/с 43, тел. (067) 351-38-20)

Керівник проекту: Наконечна Неоніла Степанівна 
Зміст проекту: Залучення громадськості до вироблення 

комплексу заходів, які сприятимуть створенню 
та забезпеченню функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків у м. Києві. 

Сума: 120 000 грн.

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 36/1, офіс 22, тел. (032) 236-70-49)

Керівник проекту: Глуховський Андрій Юрійович 
Зміст проекту: Проведення аналізу локальних норматив-

них актів з питань безпосередньої діяльності ОСББ, 
ухвалених Львівською міською радою, на предмет 
обґрунтованості та ефективності їх виконання і прак-
тики застосування, а також розробка і лобіювання за 
участю представників ОСББ альтернативного варі-
анту Програми створення та забезпечення функціо-
нування об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків у м. Львові, підготовка пропозицій про спро-
щення окремих процедур діяльності ОСББ. 

Сума: 90 000 грн.

Організація: Обласна молодіжна громадська 
організація “Волинський інститут права” 
(43010, м. Луцьк, вул. Глушець, 49, офіс 51, 
тел. (0332) 78-59-52)

Керівник проекту: Гайдучик Ірина Іванівна 
Зміст проекту: Проведення аналізу проблем, які 

заважають розвитку та функціонуванню ОСББ у 
нормативній та практичній площині діяльності органів 
місцевого самоврядування мм. Луцьк, Ковель, 
Нововолинськ, Рожище. Розробка і подальше 
громадське лобіювання локальних нормативно-
правових актів, які сприятимуть розвитку ОСББ та 
їхній участі у процесі прийняття рішень. 

Сума: 100 000 грн.

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 вдосконалення правових актів, які 
регламентують запровадження та налагодження 
діяльності в Хмільницькому районі Вінницької області 
інституту громадських інспекторів з благоустрою 
населених пунктів шляхом проведення моніторингу 
місцевої нормативно-правової бази, а також 
розробки, публічного обговорення та громадського 
лобіювання ухвалення Методики відбору та оцінки 
діяльності громадських інспекторів з благоустрою. 

Сума: 50 000 грн.

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 становлення 

органів самоорганізації населення, які забезпечують 
участь громадян у місцевому розвитку, шляхом 
їхнього “вбудування” в існуюче правове поле України 
та підвищення їхньої спроможності у представленні 
інтересів громади. 

Сума: 150 000 грн.
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Організація: Вознесенська міська громадська 
організація “Агентство економічного розвитку” 
(56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, 
вул. Пушкінська, 3/35, тел. (05134) 3-22-50)

Керівник проекту: Аверков Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Створення сприятливих умов для 

розвитку ОСББ шляхом удосконалення місцевої 
нормативно-правової бази та впровадження 
фінансових механізмів стимулювання процесу 
безоплатної приватизації прибудинкової території 
ОСББ. 

Сума: 50 000 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація “Творче 
молодіжне об’єднання “Нівроку” (46016, м. Тернопіль, 
вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел. (0352) 42-01-72)

Керівник проекту: Ханас Володимир Васильович 
Зміст проекту: Посилення участі громади м. Тернопіль 

у місцевому самоврядуванні шляхом залучення до 
розробки та лобіювання прийняття пакету положень, 
які забезпечують дію окремих норм Статуту 
територіальної громади міста Тернопіль. 

Сума: 100 000 грн.

Організація: Кіровоградський обласний осередок 
Всеукраїнської екологічної ліги (25009, м. Кіровоград, 
вул. 50 років Жовтня, 7а, оф. 311, тел. (0522) 33-03-53)

Керівник проекту: Лісова Тетяна Сергіївна 
Зміст проекту: Проведення дослідження сучасного 

стану впровадження процедури екологічного 
аудиту на території центрального регіону України, 
розробка пропозицій вдосконалення правових 
актів щодо впровадження цієї процедури та їх 
публічне обговорення, лобіювання їх затвердження в 
природоохоронному законодавстві України. 

Сума: 100 000 грн.

Організація: Хотинська районна громадська організація 
“Центр євроінтеграції” (60000, Чернівецька обл., 
м. Хотин, вул. О. Кобилянської, 2а, тел. (037) 312-10-41)

Керівник проекту: Доманчук Андрій Григорович 
Зміст проекту: Створення модельних правил благоу-

строю для територіальних громад Хотинського району 
та проведення інформаційно-лобістської кампанії із 
залученням активу громад через механізм загальних 
зборів у 10 сільських територіальних громадах району. 

Сума: 88 000 грн.

Реформування системи житлово-комунального 
господарства
Кількість проектів: 1
Сума: 598 650 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,82%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 598 650

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Спілка власників 
житла Києва” (04108, м. Київ, вул. Воровського, 10, 
тел. (044) 272-40-59)

Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович 
Зміст проекту: Розробка й удосконалення поправок 

до Житлового кодексу і Закону про ОСББ щодо 

докорінного поліпшення умов роботи об’єднань 
співвласників та впровадження інституту 
управительства і механізмів стимулювання ринку 
якісних комунальних послуг. 

Сума: 598 650 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Підтримка діяльності та створення 
ресурсних центрів для органів самоорганізації 
населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків

Кількість проектів: 11
Сума: 1 094 320 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,49%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 106 700
Дніпропетровська обл. 2 211 790
Закарпатська обл. 1 85 000
Запорізька обл. 1 90 000
м. Київ 2 205 830
Луганська обл. 1 110 000
Львівська обл. 1 100 000
Одеська обл. 2 185 000

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Лавринюк Петро Петрович 
Зміст проекту: Сприяння самоорганізації населення 

та проведенню реформи житлово-комунального 
господарства на місцевому рівні через забезпечення 
надання правових, інформаційних, консультаційних, 
методичних та інших видів послуг, надання системної 
юридичної допомоги мешканцям багатоквартирних 
будинків м. Луцька у захисті прав та представленні 
інтересів у сфері ЖКГ, здійснення навчально-
інформаційної роботи шляхом створення Ресурсного 
центру для ОСББ у м. Луцьку, а також налагодження 
ефективної комунікації з обміну досвідом членів та 
голів ОСББ за допомогою нових медіа. 

Сума: 106 700 грн.

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

Керівник проекту: Хобот Павло Васильович 
Зміст проекту: Сприяння створенню нових та підви-

щенню ефективності наявних ОСББ Дніпропетровської 
області через забезпечення надання їм консультатив-
ної, правової, інформаційної, організаційної, методичної 
та інших видів допомоги шляхом створення Ресурсного 
центру для ОСББ Дніпропетровської області.

Сума: 120 000 грн.

Організація: Громадська організація “Карпатське 
агентство прав людини “Вестед” (88009, 
м. Ужгород, вул. 8 Березня, 46/125, тел. (0312) 61-96-61)

Керівник проекту: Яцков Микола Миколайович 
Зміст проекту: Сприяння самоорганізації населення 

та проведенню реформи житлово-комунального 
господарства через створення та підтримку 
Ресурсного центру для об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) міста Ужгорода. 

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Сума: 85 000 грн.
Організація: Громадська організація “Київський 

центр сприяння розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків” (04136, м. Київ, 
вул. Ананасна, 4, тел. (067) 209-35-77)

Керівник проекту: Скубченко Олександр 
Володимирович 

Зміст проекту: Створення мережі із п’яти ресурсних 
центрів на базі Дарницької, Печерської, Подільської, 
Солом’янської та Шевченківської районних 
державних адміністрацій міста Києва з метою 
забезпечення комплексного універсального 
підходу до вирішення проблем щодо створення, 
функціонування і розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у м. Києві. 

Сума: 116 830 грн.

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: Надання технічної допомоги та 

інформаційної підтримки у створенні та діяльності 
ОСББ, ініціативних груп з метою покращення якості 
послуг для ОССБ і розширення доступу до цих 
послуг шляхом створення міського ресурсного 
центру для розвитку ОСББ. 

Сума: 110 000 грн.

Організація: Громадська організація “Ресурсний центр 
для об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків” (79019, м. Львів, вул. Смерекова, 2/5, 
тел. (032) 298-73-85)

Керівник проекту: Васюта Михайло Михайлович 
Зміст проекту: Сприяння самоорганізації населення 

для проведення реформи житлово-комунального 
господарства на місцевому рівні шляхом надання 
консультативних, інформаційних, методичних та 
інших видів послуг ОСББ у Львівській області. 

Сума: 100 000 грн.

Організація: Запорізький благодійний фонд “Єдність” 
за майбутнє” (69006, м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 193, 
тел. (061) 236-70-00)

Керівник проекту: Огородова Тамара Миколаївна 
Зміст проекту: Реформування житлово-комунального 

господарства та поліпшення якості житлово-
комунальних послуг шляхом створення 
ефективного діючого центру сприяння розвитку 
органів самоорганізації населення в м. Запоріжжі, 
підвищення їх кількості, посилення впливу громади 
на прийняття рішень місцевою владою. 

Сума: 90 000 грн.
Організація: Одеський суспільний інститут соціальних 

технологій (65023, м. Одеса, пл. Соборна, 10/11, 
тел. (048) 726-65-25)

Керівник проекту: Крупник Андрій Семенович 
Зміст проекту: Створення умов для розвитку органів 

самоорганізації населення на території 
м. Одеси шляхом підвищення їхньої спроможності 
у представленні інтересів громади, вирішенні 
актуальних проблем місцевого розвитку та 
популяризації їхньої діяльності. 

Сума: 120 000 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Демократичний Альянс” (03039, м. Київ, 
вул. Голосіївська, 7, корпус 1-а, оф. 413, 
тел. (044) 251-48-67)

Керівник проекту: Сидоренко Андрій Михайлович 
Зміст проекту: Створення умов для отримання 

інформації, фахових консультацій, обміну 
досвідом, комунікації громадян, ініціативних груп 
та представників діючих ОСББ в Україні через 
створення он-лайн ресурсного центру “Портал 
співвласників багатоквартирних будинків”. 

Сума: 89 000 грн.

Організація: Павлоградський міський благодійний фонд 
“Горєніє” (51400, Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 403, 
тел. (05632) 6-02-81)

Керівник проекту: Гречко Олена Валеріївна 
Зміст проекту: Підтримка діяльності членів ініціативних 

груп зі створення ОСББ та діючих ОСББ міста 
Павлограда шляхом створення ресурсного центру 
для надання консультаційних, інформаційних та 
методичних послуг, а також первинної правової 
допомоги та проведення навчання представників 
цільової групи. 

Сума: 91 790 грн.

Організація: Фонд підтримки підприємництва м.Ізмаїла 
(68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Радянської 
міліції, 25/2, тел. (04841) 2-46-74, (04841) 2-00-46)

Керівник проекту: Стойкова Валентина Пилипівна 
Зміст проекту: Сприяння проведенню реформ 

житлово-комунального господарства на місцевому 
рівні через діяльність ресурсного центру для ОСББ у 
м. Ізмаїл Одеської області. 

Сума: 65 000 грн.
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Підвищення ефективності діяльності інститутів 
та активістів третього сектору

Кількість проектів: 10
Сума: 635 690 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,87%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Вінницька обл. 1 60 870
Волинська обл. 1 41 000
м. Київ 1 65 740
Луганська обл. 1 74 500
Львівська обл. 2 123 020
Миколаївська обл. 1 76 000
Сумська обл. 1 58 560
Чернівецька обл. 1 80 000
Чернігівська обл. 1 56 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Львівська обласна організація Ліги 
соціальних працівників України (79060, м. Львів, 
вул. Наукова, 94/102, тел. (032) 296-01-54)

Керівник проекту: Копач Христина Богданівна 
Зміст проекту: Підвищення спроможності організацій 

інвалідів організовувати соціальну роботу та 
виступати активним постачальником соціальних 
послуг для своїх членів через розробку та 
випробування адаптованої програми з підготовки 
менеджерів соціальних послуг на базі організацій 
інвалідів. 

Сума: 79 460 грн.

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: Підвищення професійного рівня 

представників інститутів громадянського 
суспільства з невеликих міст Вінницької області 
задля збільшення ефективності їхньої діяльності та 

впливу на вирішення актуальних проблем місцевого 
розвитку шляхом проведення Школи громадської 
експертизи, а також поширення досвіду проведення 
громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади серед представників місцевих НУО 
через проведення конференції та розповсюдження 
підсумкового збірника про реалізацію проекту. 

Сума: 60 870 грн.

Організація: Громадська організація “Луганська 
обласна організація “Центр Європейських Ініціатив 
Луганщини” (91011, м. Луганськ, кв. Єрьоменко, 1, 
кв. 19, тел. (066) 269-83-65)

Керівник проекту: Міхальков Максим Юрійович 
Зміст проекту: Сприяння зростанню професійного 

рівня та підвищенню ефективності діяльності ОСН 
Луганської області через проведення тренінгів та 
запровадження інноваційних програм навчання для 
представників ОСН. 

Сума: 74 500 грн.

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

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович 
Зміст проекту: Підвищення професійного рівня 

представників третього сектору Чернігівської 
області у питаннях менеджменту та співпраці в 
діяльності громадських організацій шляхом вивчення 
потреб представників місцевих НУО, проведення 
спеціалізованих тренінгів та надання консультаційних 
й інформаційних послуг громадським організаціям. 

Сума: 56 000 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Молодий Рух” (04071, м. Київ, 
вул. Оболонська, 21-а, тел. (044)239-24-26)

Керівник проекту: Заник Христина Василівна 
Зміст проекту: Розвиток потенціалу регіональних 

молодіжних організацій в Україні та сприяння 
зростанню професійного рівня їхніх лідерів шляхом 
проведення для них навчальних заходів та обмінів 
успішними практиками реалізації громадських 
ініціатив, які сприяли вирішенню актуальних проблем 
місцевого розвитку. 

Сума: 65 740 грн.

Організація: Миколаївський міський фонд ЛАСКА 
“Сприяння Економічним і Соціальним Реформам” 
(54038, м. Миколаїв, вул. Біла, 82, кв. 2, 
тел. (0512) 41-07-40, 55-03-60)

Керівник проекту: Руденко-Кардаш Людмила Юріївна 
Зміст проекту: Сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства Миколаївщини через 
навчання представників сільських, селищних та 
міських ОГС у Школі розвитку громад Миколаївщини 
та подальшу практичну діяльність учасників школи у 
місцевих громадах. 

Сума: 76 000 грн.

Організація: Ківерцівська районна молодіжна 
організація “Інститут підтримки та розвитку 
громадських ініціатив” (45200, Волинська обл., 
м. Ківерці, Паркова, 3, кв. 3, тел. (063) 851-52-72)

Керівник проекту: Гайдучик Ірина Іванівна 
Зміст проекту: Підвищення професійного рівня та 

ефективності роботи соціально-орієнтованих НДО 
п’яти районів Волинської області через визначення 
їхніх навчальних потреб, проведення тренінгів для їх 
представників та запровадження новітньої системи 
навчання та комунікації членів НДО з використанням 
нових медіа. 

Сума: 41 000 грн.

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

Керівник проекту: Старик Володимир Петрович 
Зміст проекту: Надання інститутам громадянського 

суспільства, які діють на місцевому рівні навчальних, 
консультативних, інформаційних, методичних та 
інших послуг задля покращення їхньої інституційної 
спроможності. Запровадження навчальних модулів 
із використанням новітніх медіа, створення мережі 
комунікаційних центрів для сільських громадських 
організацій на базі районних бібліотек. 

Сума: 80 000 грн.

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних 
організацій (40030, м. Суми, вул. Горького, 2, 
тел. (0542) 77-03-29)

Керівник проекту: Попатенко Марина Миколаївна 
Зміст проекту: Підготовка громадських активістів – 

членів громадських рад різного рівня Сумської 
області до активної участі у творенні системних змін 
шляхом проходження ними школи громадського 
активу. 

Сума: 58 560 грн.

Організація: Товариство “Зелений хрест” 
(79019, м. Львів, пр-т Чорновола, 4, кім. 1, 
тел. (032) 244-56-07)

Керівник проекту: Софій Олександр Зіновійович 
Зміст проекту: Сприяння зростанню професійного 

рівня представників НУО Автономної 
республіки Крим у сфері надання послуг дітям 
з неповносправністю та їхнім батькам шляхом 
проведення навчання та практичного стажування на 
базі НУО Львівської області. 

Сума: 43 560 грн.
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Сприяння розробці та реалізації відповідальної 
енергетичної політики
Кількість проектів: 10
Сума: 867 410 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,18%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 7 545 200
м. Севастополь 1 200 000
Харківська обл. 2 122 210

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація Альянс “Нова 
енергія України” (04071, м. Київ, вул. Оболонська, 41, 
офіс 1, тел. (044) 417-03-38, 417-13-88)

Керівник проекту: Качур Павло Степанович 
Зміст проекту: Громадський контроль діяльності 

і відповідальності за впроваджувану політику в 
енергетичному секторі за перших 100 днів уряду. 
Аналіз відповідності політики Кабінету Міністрів 
України потребам енергетичної незалежності 
України. 

Сума: 90 000 грн.

Організація: Громадська організація “Діксі Груп” 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, 
тел. (044) 592-81-20)

Керівник проекту: Антоненко Антон Олександрович 
Зміст проекту: Сприяння підвищенню доступності 

публічної інформації в Азербайджані, Грузії, 
Киргизстані та Україні через посилення взаємодії 
та обмін досвідом у режимі реального часу на 
спільному сайті. 

Сума: 5 000 грн.

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: Розробка змін та доповнень до чинної 

нормативно-правової бази України, що мають 
сприяти імплементації ЕІТІ в Україні, та сприяння 
підвищенню рівня прозорості функціонування 
систем транспортування/транзиту вуглеводневих 
енергоресурсів. 

Сума: 200 000 грн.

Організація: Громадська організація “Діксі Груп” 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, 
тел. (044) 592-81-20)

Керівник проекту: Антоненко Антон Олександрович 
Зміст проекту: Активізація громадського тиску з 

приєднання України до ЕІТІ через покращення 
інформування про ініціативу, її механізми, можливості 
та просування в Україні, акумулювання на веб-
ресурсі комплексної інформації про ЕІТІ, у тому числі 
про діяльність у цій сфері Асоціації “Енерготран-
спарентність”. 

Сума: 25 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Молодіжна громадська організація 
“Інститут сталого розвитку” (61031, м. Харків, 
вул. Ромашкіна, 8а, офіс 2, тел. (057) 77-55-672)

Керівник проекту: Ігнатьєв Станіслав Євгенович 
Зміст проекту: Проведення підсумкової міжнародної 

конференції з питань громадського моніторингу 
енергетичної сфери (м. Київ, 5-6 листопада 2010 р.). 
Залучення громадянського суспільства до 
управління та розподілу доходів, отриманих від 
діяльності у сфері транспортування енергоресурсів 
задля національного економічного та соціального 
розвитку, забезпечення енергетичної безпеки 
України та ефективного міжнародного 
співробітництва. 

Сума: 75 000 грн.

Організація: Громадська організація “Діксі Груп” 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, 
тел. (044) 592-81-20)

Керівник проекту: Ніцович Роман Ігорович 
Зміст проекту: Розгортання в Інтернет-просторі 

громадської кампанії за прозорість енергетичного 
сектору України на основі EITI, створення 
додаткового середовища комунікації між 
громадськістю, бізнесом та владою для виявлення 
ключових викликів енергетичній безпеці України та 
Європи, а також пошуку відповідних міжнародній 
практиці рішень для українського уряду, компаній і 
НУО в площині прозорості та відкритості. 

Сума: 180 000 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Інститут сталого розвитку” (61031, м. Харків, 
вул. Ромашкіна, 8а, офіс 2, тел. (057) 775-56-72)

Керівник проекту: Ігнатьєв Станіслав Євгенович 
Зміст проекту: Забезпечення якісної реалізації 

міжнародної конференції “Формування громадського 
погляду в галузі транспарентності транспортування 
вуглеводню” (5-6 листопада 2010 р.) із залученням 
урядовців та представників посольств. 

Сума: 47 210 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Київський міжнародний енергетичний клуб” 
(04050, м. Київ, вул. Артема, 60, офіс 719, 
тел. (044) 484-04-44)

Керівник проекту: Тодійчук Олександр Сергійович 
Зміст проекту: Висвітлення досвіду ЕІТІ щодо 

розв’язання проблем відсутності прозорості, 
закритості, неефективності та корумпованості 
енергетичного сектору України. Організація 
візиту українських журналістів до Норвегії для 
обміну досвідом та поширенням інформації щодо 
найкращих норвезьких практик адміністрування 
енергетичного сектору. 

Сума: 95 200 грн.

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 6, 
офіс 45, тел. (044) 238-27-63)

Керівник проекту: Антоненко Антон Олександрович 
Зміст проекту: Сприяння формуванню всеукраїнської 

мережі НУО у двох пілотних регіонах для посилення 
прозорості енергетичного сектору та просування 
членства України в ЕІТІ, а також формування 
належних механізмів координації дій всередині такої 
мережі. 

Сума: 50 000 грн.

Організація: Громадська організація Альянс “Нова 
енергія України” (04071, м. Київ, вул. Оболонська, 41, 
офіс 1, тел. (044) 417-03-38, 417-13-88)

Керівник проекту: Качур Павло Степанович 
Зміст проекту: Громадський контроль за діяльністю 

нового уряду в енергетичному секторі протягом 
першого року перебування при владі для 
визначення відповідності його дій основоположним 
документам енергетичної незалежності України 
та оцінки прозорості та ефективності дій влади в 
енергетичному секторі. 

Сума: 100 000 грн.
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Розвиток електронного урядування

Кількість проектів: 9
Сума: 1 321 087 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,80%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Вінницька обл. 1 46 000
Волинська обл. 1 167 770
Житомирська обл. 1 19 500
м. Київ 3 327 200
Київська обл. 1 198 648
Миколаївська обл. 2 561 969

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Миколаївська міська громадська 
організація “Фонд розвитку міста Миколаєва” 
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович 
Зміст проекту: Стажування у Вінницькій міській раді 

миколаївської робочої групи з впровадження 
електронного урядування з метою створення 
умов для впровадження технологій електронного 
урядування та стандартів ISO 9001:2000 в 
м. Миколаєві. Інформування про результати 
стажування територіальної громади м. Миколаєва. 

Сума: 9 000 грн.

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

Керівник проекту: Єфанов Андрій Володимирович 
Зміст проекту: Розробка типового програмно-

технічного рішення щодо організації звернення 
фізичних та юридичних осіб до органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування в 
електронній формі. 

Сума: 120 000 грн.

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

Керівник проекту: Дарнопих Валентина Олексіївна 
Зміст проекту: Створення комплексної інформаційної 

системи громадського партнерства між органами 
місцевого самоврядування та громадськістю 
м. Славутич “Влада + Громада”. 

Сума: 198 648 грн.

Організація: Виконавчий комітет Новоград-Волинської 
міської ради (11700, Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Шевченка, 16, тел. (04141) 5-25-30)

Керівник проекту: Янчук Василь Степанович 
Зміст проекту: Підготовка до створення Центру 

надання адміністративних послуг. 
Сума: 19 500 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Організація: Миколаївська міська громадська 
організація “Фонд розвитку міста Миколаєва” 
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович 
Зміст проекту: Створення організаційних, нормативних, 

кадрових та технічних умов для демократизації і 
підвищення ефективності місцевого самоврядування 
шляхом ресурсної підтримки реалізації 1-го етапу 
Програми “Електронне врядування та електронна 
демократія у місті Миколаєві на 2010-2015 роки”. 

Сума: 552 969 грн.

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: Введення в промислову експлуатацію 

типового програмно-технічного рішення для 
організації звернення фізичних та юридичних осіб в 
електронній формі. 

Сума: 140 000 грн.

Організація: Волинська обласна громадська 
організація “Фонд місцевого розвитку” (43000, 
м. Луцьк, вул. Коперника, 8а, тел. (0332) 24-64-32)

Керівник проекту: Левандовський Віктор Сергійович 
Зміст проекту: Покращення доступу до публічної 

інформації та прозорості у наданні послуг 
виконавчими органами Луцької міської ради шляхом 
вдосконалення системи електронного урядування та 
документообігу, а також модернізації веб-сайту 
www.lutsk.ua. 

Сума: 167 770 грн.

Організація: Приватне підприємство “Видавництво 
“Наука” (03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 13а, к. 68, 
тел. 497-81-69)

Керівник проекту: Іщенко Андрій Юрійович 
Зміст проекту: Переклад українською мовою і 

видання книжки Open Government: Collaboration, 
Transparency, and Participation in Practice, by Daniel 
Lathrop, Laurel Ruma O’Reilly Media (February 2010). 

Сума: 67 200 грн.

Організація: Вінницька міська громадська організація 
“КРЕДО” (21050, м. Вінниця, тел. (0432) 59-50-50)

Керівник проекту: Риженко Олександр Володимирович 
Зміст проекту: Створення системи “Мапа звернень 

громадян м. Вінниця”. 
Сума: 46 000 грн.
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 17
Сума: 1 552 386 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 2,12%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 119 676
м. Київ 9 928 790
Львівська обл. 2 116 170
Одеська обл. 4 340 000
Харківська обл. 1 47 750

Проекти, підтримані за програмою:

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: Створення платформи для 

налагодження суспільного діалогу та взаємодії між 
представниками неурядових організацій, бізнесу, 
органів державної влади, місцевого самоврядування 
та донорських організацій навколо вирішення 
актуальних соціальних проблем громади та розвитку 
перспективних напрямків соціального інвестування 
шляхом представлення соціальних програм та 
“історій успіху” учасників на Другому форумі 
соціальних інвестицій у м. Львові. 

Сума: 66 170 грн.

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: Посилення громадського контролю 

за діями влади у земельній сфері в Автономній 
Республіці Крим та надання правової допомоги 
громадянам через виробництво та трансляцію в 
ефірі чотирьох телерадіокомпаній АР Крим циклу 
програм “Земля по праву” та публікацію газетних 
версій у п’яти друкованих ЗМІ. 

Сума: 119 676 грн.

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 організаційних та технічних 

передумов для подальшого розвитку сайту 
“Майдан” у напрямку підвищення інформаційного 
і методичного забезпечення самодостатності 
українського громадянського суспільства, підтримка 
і розвиток незалежного, кваліфікованого та 
правосвідомого дискурсу, посилення мотивації до 
єднання задля захисту своїх прав та інтересів на всіх 
рівнях взаємодії з владою. 

Сума: 47 750 грн.

Організація: Львівська громадська організація “Центр 
досліджень місцевого самоврядування” 
(79000, м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), 
тел. (032) 235-68-48)

Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович 
Зміст проекту: Покращення діяльності “Регіонального 

інформаційно-навчального центру з управління 
житловою нерухомістю” у м. Львові шляхом 
доопрацювання і другого видання практичного 
посібника “Професійне управління житловою 
нерухомістю”. 

Сума: 50 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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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 вмінь у грантерів 

конкурсу “Місцеві ініціативи для підвищення 
якості життя” щодо практичного застосування 
інструментарію аналізу політики (public policy 
analysis) для успішної участі у процесах формування 
і реалізації місцевої політики та для вироблення 
власних альтернатив місцевій політиці шляхом 
проведення тренінгу на тему “Аналіз державної і 
місцевої політики для підтримки місцевих ініціатив з 
підвищення якості життя”. 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Міський благодійний фонд “Молода 
Громада” (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 11, 
тел. (048) 715-36-06)

Керівник проекту: Лєвих Людмила Володимирівна 
Зміст проекту: Сприяння залученню громадян у 

територіальній громаді м. Одеса у якості соціальних 
інвесторів та учасників проектів, спрямованих на 
розвиток та закріплення демократії в одеській 
громаді. Поширення знань щодо того, як 
використовувати систему прямого фінансування 
серед місцевих груп та громадських організацій/
фондів. 

Сума: 70 000 грн.

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

Керівник проекту: Мішина Наталя Вікторівна 
Зміст проекту: Посилення ефективності механізму 

соціального замовлення – одного з найбільш 
ефективних механізмів міжсекторної співпраці, 
який забезпечує участь представників 
громадськості у вирішенні актуальних проблем на 
загальнодержавному та місцевому рівнях. 

Сума: 130 000 грн.

Організація: Благодійний фонд “Місцева ініціатива” 
(65110, м. Одеса, вул. Балківська, 36, кв. 55, 
тел. (067) 480-64-99)

Керівник проекту: Звеліндовський Юрій Анатолійович 
Зміст проекту: Створення умов для подальшого 

розвитку більш ефективної системи ЖКГ і 
впровадження енергоощадних технологій у 
м. Одесі за прямої участі мешканців міста. Залучення 
громадян до участі у місцевому самоврядуванні 
через правове забезпечення ефективної взаємодії з 
органами місцевого самоврядування, удосконалення 
роботи ОСББ, ОСН, НУО, що працюють у сфері 
ЖКГ, надання їм правової та інформаційної 
підтримки. 

Сума: 90 000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ” 
(04070, м. Київ, вул. Іллінська, 18, офіс 1, 
тел. (044) 425-92-58 425-92-59)

Керівник проекту: Павлюк Святослав 
Зміст проекту: Розширення громадського моніторингу 

діяльності і відповідальності за впроваджувану 
антикорупційну політику центральних органів 
державної влади шляхом проведення VI Київського 
Діалогу за участі експертів з декількох країн, 
громадських діячів, представників бізнесу та 
українських урядовців для обговорення низки 
питань, пов’язаних із боротьбою з корупцією в 
Україні, оцінки досягнень та планів нинішнього уряду. 
Ознайомлення учасників з кращими успішними 
прикладами дій урядів країн-сусідів у боротьбі з 
корупцією та можливостями їх застосування в 
Україні. 

Сума: 71 490 грн.

Організація: Громадська організація “Музей 
Шістдесятництва” (03040, м. Київ, вул. Стельмаха, 7, 
кв. 52, тел. 257-96-74)

Керівник проекту: Завальнюк Володимир Степанович 
Зміст проекту: Сприяння вихованню у дітей 

толерантного та доброзичливого ставлення 
до представників народів-сусідів шляхом 
створення дитячої вистави-казки на тему дружби 
і взаємодопомоги українського та кримсько-
татарського народів і проведення двох циклів показів 
(по 6 вистав) у школах Києва та Криму. 

Сума: 116 100 грн.
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Організація: Громадська організація “Український 
інститут публічної політики” (01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 69/6, тел. (044) 248-72-52)

Керівник проекту: Нікітін Володимир Африканович 
Зміст проекту: Cприяння формуванню спроможності 

організацій громадянського суспільства до аналізу 
державної/регіональної/муніципальної політики з 
метою посилення їхнього впливу на зміст комплексних 
рішень органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо вирішення суспільно-
значущих проблем регіонального та місцевого 
значення шляхом навчання представників шести 
регіональних громадських організацій-аналітичних 
центрів сучасним методикам аналізу державної 
політики, супроводу проведення ними дослідження 
політики органів місцевої влади, їх обговорення з 
зацікавленими сторонами, а також проведення ними 
кампанії громадської поінформованості з актуальних 
проблем місцевого розвитку. 

Сума: 180 000 грн.

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: Лациба Максим Валерійович 
Зміст проекту: Посилення спроможності неурядових 

організацій ефективно впливати на зміст державної 
політики шляхом сприяння проведенню чесних та 
прозорих виборів до громадських рад при органах 
виконавчої влади відповідно до нового порядку, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України. 

Сума: 157 700 грн.

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: Сприяння зміцненню потенціалу 

неурядових організацій – членів Коаліції “Зупинимо 
туберкульоз разом” для реалізації завдань з 
адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у 
сфері протидії захворюванню на туберкульоз 
на загальнодержавному та місцевому рівнях, 
підвищення фахового рівня представників 
організацій – членів Коаліції шляхом формування 
практичних навичок щодо планування та 
впровадження заходів з адвокації, комунікації та 
соціальної мобілізації у сфері протидії захворюванню 
на туберкульоз на регіональному рівні. 

Сума: 57 000 грн.

Організація: Громадська організація “Український 
інститут публічної політики” (01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 69/6, тел. (044) 248-72-52)

Керівник проекту: Нікітін Володимир Африканович 
Зміст проекту: Сприяння формуванню спроможності 

організацій громадянського суспільства до ана-
лізу державної/регіональної/муніципальної полі-
тики з метою посилення їх впливу на зміст комплек-
сних рішень органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо вирішення суспільно важли-
вих проблем регіонального та місцевого значення, 
зокрема в аспекті обговорення досліджень шести 
регіональних громадських організацій-аналітичних 
центрів із зацікавленими сторонами, а також прове-
дення ними кампанії громадської поінформованості з 
актуальних проблем місцевого розвитку. 

Сума: 150 000 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
дослідження суспільства” (04210, м. Київ, проспект 
Героїв Сталінграда, 26, кв. 214, тел. (067) 502-57-27)

Керівник проекту: Іщенко Володимир Олександрович 
Зміст проекту: Підвищення поінформованості про 

протестну активність в Україні шляхом поширення 
річного звіту за результатами здійсненого 
моніторингу, проведення його презентацій та 
публікацій інформаційних матеріалів. 

Сума: 16 500 грн.

Організація: Благодійний фонд “Місцева ініціатива” 
(65110, м. Одеса, вул. Балківська, 36, кв. 55, 
тел. (067) 480-64-99)

Керівник проекту: Сидоренко Андрій Леонідович 
Зміст проекту: Створення умов для більш активного 

впровадження сучасних енергозберігаючих 
технологій у системі ЖКГ на рівні міст. Підвищення 
ролі громади у проведенні енергоаудиту 
та здійсненні громадського контролю за 
впровадженням нових технологій енергозбереження 
шляхом розробки Концепції муніципального 
енергозбереження територіальної громади. 

Сума: 50 000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Асоціація допомоги постраждалим інвесторам” 
(01001, м. Київ, а/с В-107, тел. (044) 229-57-79)

Керівник проекту: Гончарук Ольга Вікторівна 
Зміст проекту: Забезпечення захисту права власників 

квартир багатоквартирних житлових будинків 
м. Києва на отримання якісних житлово-комунальних 
послуг за обґрунтовано та прозоро встановленими 
тарифами шляхом надання безкоштовної юридичної 
допомоги. 

Сума: 160 000 грн.



МФВ • Річний звіт 2010 • Програма “Посилення впливу громадянського суспільства” 95
P

34
9,

 

Діяльність, ініційована та реалізована 
програмою

Кількість проектів: 2
Сума: 207 835 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,28%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Операційні проектиОпераційні проекти 2 207 835

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Зубко Діана Валеріївна 
Зміст проекту: Сприяння підготовці фахівців з аналізу 

регіональної та місцевої політики шляхом організації 
та проведення триденного тренінгу представників 
інститутів громадянського суспільства із регіонів 
України. 

Сума: 120 000 грн.

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

Керівник проекту: Зубко Діана Валеріївна 
Зміст проекту: Організація та забезпечення 

проведення дводенного семінару-тренінгу “Аналіз 
державної і місцевої політики для підтримки 
місцевих ініціатив з підвищення якості життя” 
для представників переможців конкурсу “Місцеві 
ініціативи для підвищення якості життя”. 

Сума: 87 835 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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Проекти, підтримані Правлінням Міжнародного 
фонду “Відродження”

Кількість проектів: 15
Сума: 2 085 256 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 2,85%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 2 106 160
м. Київ 10 1 634 796
Львівська обл. 1 199 625
Операційні проекти 2 144 675

Проекти, підтримані за програмою:

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 Національного екзит-полу 

під час другого туру виборів Президента України 
2010 року.

Сума: 399 170 грн.

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 цінностях, шляхом проведення 
семінарів “Відповідальне лідерство” в рамках 
програми “Аспен – Україна”. 

Сума: 119 775 грн.

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Західна Аналітична Група” (79000, м. Львів, 
пр. Крива Липа, 6, тел. 297-19-32)

Керівник проекту: Друль Орест Романович 
Зміст проекту: Аналіз суспільних тенденцій в Україні та 

Європі в їх взаємозалежності. Щоденний моніторинг 
західних аналітичних ЗМІ, переклад (із освітньою 

метою) і виклад (для використання експертами, 
аналітиками, широкою громадськістю) відібраних 
текстів, які окреслюють тенденції зміни фокусу 
громадської думки в євроатлантичній спільноті та 
демонструють динаміку осмислення проблем, які 
постають перед Європейським Союзом. 

Сума: 199 625 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
економічного розвитку” (04116, м. Київ, 
вул. Старокиївська , 10, 3-й пов., офіс 211, 
тел. (044) 379-29-08)

Керівник проекту: Пасхавер Олександр Йосипович 
Зміст проекту: Здійснення моніторингу впливу 

державної політики на 6 основних показників, 
що визначають рівень економічної свободи в 
країні: свобода бізнесу, торгівлі, інвестицій, права 
власності, фіскальна свобода, свобода від корупції. 
Підготовка та видання результатів дослідження 
з аналізом причин втрати та рекомендацій щодо 
відродження економічної свободи в Україні. 

Сума: 40 000 грн.

ПРОГРАМА “ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”
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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: Якименко Юрій Віленович 
Зміст проекту: Дослідження підсумків розвитку 

партійної системи України від моменту її утворення і 
до теперішнього часу, виявлення основних проблем 
функціонування складових партійної системи – 
політичних партій України, а також характеру 
стосунків між ними, чинників, що їх зумовлюють, 
дослідження впливу партійної системи на систему 
влади та політичну систему в цілому. 

Сума: 88 000 грн.

Організація: Сімферопольська міська громадська 
організація “Регіональне ресурсне агентство “Крим-
Перспектива” (95006, м. Сімферополь, вул. Хацка, 13,
 кв.1, тел. (0652) 50-58-12)

Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович 
Зміст проекту: Сприяння становленню громадянського 

суспільства в Криму через активізацію діяльності 
громадських організацій Криму, формування 
навичок представлення та захисту своїх інтересів 
групами громадян, навичок комунікацій НУО з 
донорськими організаціями. 

Сума: 80 000 грн.

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: Визначення основних найбільш 

гострих проблем розвитку країни та формулювання 
напрямків концентрації зусиль громадського сектору 
в нових умовах на основі дослідження громадської 
думки та проведення експертного аналізу. 

Сума: 153 711 грн.

Організація: Громадська організація “Український 
інститут публічної політики” (01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 69/6, тел. (044) 248-72-52)

Керівник проекту: Чумак Віктор Васильович 
Зміст проекту: Моніторинг дотримання стандартів 

публічної політики та демократичного врядування 
при прийнятті рішень новим Президентом та урядом 
України на основі розроблених чітких критеріїв 
дотримання стандартів публічної політики, які 
базуються на нормах щодо забезпечення прозорості 
уряду, що містяться в українському законодавстві, 
а також найкращих європейських взірцях. 

Сума: 35 000 грн.

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: Моніторинг перших 100 днів діяльності 

нової влади: аналіз кроків, дій і намірів нової 
влади, а саме – рішень, дій (або бездіяльності) 
Президента України, парламентської коаліції 
“Стабільність і реформи”, Уряду, а також опозиції 
до них; виявлення реальних пріоритетів (цінностей) 
нової влади; з’ясування та оцінка механізмів 
реалізації владних повноважень представниками 
нової влади і сформованими (очолюваними) ними 
інститутів влади; оцінка прийнятих новою владою 
рішень на предмет того, які виклики та ризики вони 
породжують у різних вимірах і сферах як внутрішньої 
суспільної життєдіяльності, так і поведінки України 
на міжнародній арені. Публікація аналітичного 
документу та його презентація в регіонах України. 

Сума: 475 100 грн.

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 комплексної інформаційно-

просвітницької кампанії “Право на вибір- 2010”, з 
метою інформування та підвищення обізнаності 
виборців щодо їх виборчих прав, обов’язків та 
можливостей, а також створення умов для свідомого 
вибору на місцевих виборах 2010 року в Україні. 

Сума: 128 040 грн.

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04071, м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 33, офіс 8, тел. (044) 531-37-68)

Керівник проекту: Когут Андрій Андрійович 
Зміст проекту: Створення консорціуму громадських 

моніторингових та аналітичних організацій, який 
здійснюватиме постійний експертний моніторинг 
та оцінку перебігу місцевих виборів, проводитиме 
аналіз зібраної інформації та готуватиме 
інформаційно-аналітичні дайджести. Сприяння 
усвідомленому вибору громадян через проведення 
та публікацію експертного оцінювання перебігу 
виборів. 

Сума: 128 000 грн.
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“В ІДРОДЖЕННЯ”
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ФОНД
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Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“ЮРІНКОМ ІНТЕР” (м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-б, 
тел. (044) 411-69-08)

Керівник проекту: Іллюк Федір Кузьмович 
Зміст проекту: Сприяння підвищенню правової 

культури учасників виборчого процесу та 
запобігання можливим порушенням законодавства 
України, пов’язаного з виборами. Підготовка та 
видання коментаря з роз’яснення законодавства 
щодо організації проведення виборів до місцевих 
органів влади. 

Сума: 68 000 грн.

Організація: Сімферопольська міська громадська 
організація “Регіональне ресурсне агентство “Крим-
Перспектива” (95006, м. Сімферополь, 
вул. Хацка, 13, кв.1, тел. (0652) 50-58-12)

Керівник проекту: Дехтярьова Катерина Леонідівна 
Зміст проекту: Інформування та консультування 

всіх громадських організацій АР Крим щодо 
можливостей отримання фінансування з боку 
МФВ шляхом використання різних каналів 
розповсюдження інформації: електронна розсилка, 
презентації, круглі столи. Проведення двох тренінгів 
для НУО з метою формування навичок написання 
проектних пропозицій до МФВ. Моніторинг 
виконання проектів, підтриманих МФВ в АР Крим. 

Сума: 26 160 грн.

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: Забезпечення ефективного захисту та 

просування реформ, зокрема реформи виборчої 
системи.Тематичне структурування Громадянської 
Асамблеї України через створення національної 
платформи Східного партнерства та організацію 
роботи відповідних профільних мереж Асамблеї. 
Проведення установчої конференції Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства. 

Сума: 31 738 грн.

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: Визначення нових викликів, що постали 

перед громадянським суспільством. Формування 
спільної позиції громадськості щодо цих загроз. 
Проведення круглих столів за участю київських та 
регіональних організацій. Поєднання діяльності у 
форматі соціальних Інтернет-мереж та тематичних 
круглих столів. 

Сума: 112 937 грн.
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ПРОГРАМА 
“ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА” 
Кількість проектів: 117
Сума: 16 309 127 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 20,05%

Мета програми у 2010 році: підтримати ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на 
захист прав людини та основоположних свобод, сприяти підвищенню правової свідомості та 
громадської активності на всеукраїнському та місцевому рівнях. 

Пріоритети програми у 2010 році:

1. Доступ до правосуддя 
• Безоплатна правова допомога
• Права пацієнтів

2. Доступ до інформації, доступ до архівів
3. Просвітництво у галузі прав людини

• Фестиваль документального кіно
• Школи з прав людини

4. Інформаційна діяльність в інтересах прав людини
• Нові медіа
• Підтримка громадських правозахисних кампаній 

5. Сприяння реформуванню кримінальної юстиції
6. Захист соціальних та економічних прав
7. Протидія дискримінації 
8. Підтримка місцевих правозахисних ініціатив 
9. Програма посилення правових можливостей бідних верств населення
10. Судовий захист прав людини

Конкурси 2010 року:

• Конкурс “Реалізація права на доступ до інформації про діяльність влади”, в рамках 
якого підтримано ініціативи неурядових організацій, спрямовані на реалізацію права особи на 
доступ до інформації; забезпечення більшої відкритості діяльності органів влади, їх посадових 
та службових осіб. Загальна кількість заявок, які надійшли - 51, із них підтримано – 7.

•  Конкурс “Реалізація принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних 
прав людини”, спрямований на розвиток громадської експертизи щодо реалізації і захисту 
соціальних прав людини. Загальна кількість заявок, які надійшли – 22, із них підтримано – 3.

• Конкурс “Захист економічних прав”, у межах якого підтримано ініціативи організацій 
громадянського суспільства, спрямовані на підтримку та захист основних економічних прав 
громадян. Загальна кількість заявок, які надійшли – 19, із них підтримано – 7.

• Конкурс “Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів”, у рамках 
якого підтримано ініціативи громадських організацій щодо здійснення моніторингу 
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дотримання прав людини правоохоронними органами (органи внутрішніх справ, Служба 
безпеки України, податкова міліція, митна та прикордонна служби тощо); запровадження 
механізмів громадського контролю за правоохоронною діяльністю відповідно до положень 
Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави”. Загальна кількість заявок, які надійшли – 28, із них 
підтримано – 9.

• Конкурс “Протидія дискримінації в Україні”, в межах якого підтримано ініціативи 
організацій громадянського суспільства, спрямовані на підтримку та захист вразливих 
соціальних груп, подолання їх соціальної ізоляції. Загальна кількість заявок, які надійшли – 31, 
із них підтримано – 4 .

• Конкурс “Реалізація правопросвітницьких ініціатив у громадах, спрямованих на 
посилення правових можливостей бідних верств населення”, в межах якого підтримано 
ініціативи громадянського суспільства щодо подолання правової та соціальної ізоляції бідних 
верств населення через забезпечення доступу до правосуддя, дотримання трудових прав, 
права власності та права на започаткування власної справи шляхом організації та підтримки 
стабільної діяльності у сфері правового просвітництва населення та надання безоплатної 
правової допомоги на базі Центрів правової інформації та консультацій в громадах. Реалізація 
проектів у межах конкурсу орієнтована на співпрацю з органами місцевого самоврядування. 
Загальна кількість заявок, які надійшли – 66, із них підтримано – 7.

• Конкурс “Реалізація правозахисних ініціатив у західних областях України”,
спрямований на підтримку місцевих ініціатив громадських організацій у сфері захисту прав 
людини у західних областях України. Загальна кількість заявок, які надійшли - 23, з них 
підтримано – 7.

• Конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив - 1”, спрямований на підтримку 
місцевих ініціатив громадських організацій у сфері захисту прав людини у Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, 
Херсонській областях та АР Крим. Загальна кількість заявок, які надійшли – 24, з них 
підтримано – 7.

• Конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив - 2”, спрямований на підтримку 
місцевих ініціатив громадських організацій у сфері захисту прав людини у Вінницькій, 
Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. Загальна 
кількість заявок, які надійшли – 15, із них підтримано – 3.

У 2010 році також було підтримано 26 проектів у рамках Ініціативи з посилення правових 
можливостей бідних верств населення, 7 проектів за напрямом діяльності Програми “Безоплатна 
правова допомога”, а також 23 позаконкурсні проекти.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2010 року 

Посилення правових можливостей бідних верств населення. Цей напрямок “Верховенство 
права” розвиває з кінця 2009 року у співпраці з Правовою Ініціативою Відкритого суспільства (Нью-
Йорк, Будапешт) та за підтримки Фонду Віктора Пінчука. Створені переважно в невеликих громадах, 
права” розвиває з кінця 2009 року у співпраці з Правовою Ініціативою Відкритого суспільства (Нью-
Йорк, Будапешт) та за підтримки Фонду Віктора Пінчука. Створені переважно в невеликих громадах, 
права” розвиває з кінця 2009 року у співпраці з Правовою Ініціативою Відкритого суспільства (Нью-

Центри правової інформації та консультацій надають безоплатну правову допомогу громадянам. 
Так, Ініціатива надає можливість жителям віддалених міст і сіл ефективно розпоряджатися своїм 
майном, захищати себе від свавілля недобросовісних роботодавців, а також використовувати 
наявну систему соціального захисту. Допомога малозахищеним громадянам у Центрах правової 
інформації та консультацій надається безкоштовно. Протягом 2010 року за допомогою до Центрів 
звернулося більше 10 000 громадян. 
Понад третина звернень стосувалася питань соціального забезпечення. Мережею Центрів 
правової інформації та консультацій проведені публічні заходи з приводу безвідповідальної позиції 
органів влади по підношенню до осіб, які досягли пенсійного віку і на підставі закону мають право 
на отримання надбавок до пенсій. Замість реалізації своїх законних прав, пенсіонери отримали 
юридичний спротив у судах всіх рівнів з боку органів Пенсійного фонду.
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Серед помітних результатів роботи Центрів у 2010 році – розробка проекту Положення про 
Уповноваженого із захисту прав членів територіальної громади на Херсонщині; системна правова 
підтримка створення кооперативів із вироблення та збуту сільськогосподарської продукції в селах 
Луганської області; правопросвітницькі кампанії із захисту права власності на землю в сільській 
місцевості на Хмельниччині.
Мережа налічує 15 Центрів у 6 областях України – Волинській, Хмельницькій, Київській, 
Полтавській, Луганській, Херсонській областях. У грудні 2010 року Фонд підтримав ряд проектів, 
які передбачають розширення мережі в Одеській, Чернігівській, Рівненській, Дніпропетровській та 
Миколаївській областях. Подальше впровадження Ініціативи має посилювати спроможність людей 
захищати та відстоювати свої права самостійно.

Права людини в діяльності органів внутрішніх справ
Навесні 2010 року відбулися суттєві зміни у стосунках МВС із організаціями громадянського 
суспільства. Значна кількість ініціатив, що реалізовувалися за підтримки МФВ і отримали 
схвалення як з боку громадян, так і працівників МВС, були зупинені. Зокрема, був демонтований 
встановлений у Жовтневому райвідділі МВС пілотний електронний реєстратор відвідувачів, який 
давав можливість отримати громадянам підтвердження свого перебування у райвідділі, давав 
інформацію громадянам про структуру райвідділу, можливості отримання правової допомоги, 
тощо. Фактично припинила своє існування Громадська Рада з прав людини при МВС України, 
а також громадські ради при обласних управліннях МВС. Було звільнено помічників Міністра з 
прав людини в усіх областях України. Мобільні групи, що здійснювали громадський контроль за 
дотриманням прав затриманих осіб у районних відділах міліції та ізоляторах тимчасового тримання, 
припинили свою діяльність. За таких обставин, Програма МФВ “Верховенство права” суттєво 
посилила увагу до питань дотримання прав людини правоохоронними органами.
Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини у діяльності правоохоронних 
органів (УМДПЛ), - стала наступником управління з моніторингу прав людини в МВС України, яке 
було ліквідовано за рішенням Міністра внутрішніх справ України у березні 2010 року. Програма 
“Верховенство права” допомогла трансформувати діяльність структурного підрозділу МВС, 
що опікувався питаннями дотримання прав людини, у всеукраїнську громадську організацію. 
Напрацювання співробітників колишнього управління та 3-річний досвід роботи не лише не були 
втрачені, а й стали запорукою формування нової системи громадського контролю за діяльністю 
МВС України та інших правоохоронних органів. Організація проводить системний всеукраїнський 
моніторинг дотримання прав людини та основоположних свобод. Інформація про організацію 
доступна на сайті Асоціації УМДПЛ: www.umdpl.info
Вперше було проведено регіональне соціологічне дослідження оцінки діяльності органів 
внутрішніх справ. За підтримки Програми у 2010 році Харківський інститут соціальних досліджень, 
використовуючи адаптовану до українських реалій британську методологію - British crime survey, 
провів опитування громадської думки мешканців Харкова про те, як вони оцінюють діяльність міліції 
http://khisr.kharkov.ua/index.php?id=1291897441. 
Як показали результати дослідження, лише 30% опитаних вважають, що міліція добре виконує 
свою роботу, близько 25% - взагалі не можуть дати міліції будь-яку оцінку. В той же час, діюча в 
Україні ще з радянських часів система статистичної звітності як метод оцінювання ефективності 
роботи міліції, щороку дає майже 100% показник розкриття злочинів. Саме до цього максимального 
показника, констатують експерти, і вимушені “підганяти” показники працівники органів внутрішніх 
справ, щоб показати високу ефективність своєї діяльності.
За підсумками дослідження та його обговорення були вироблені рекомендації щодо необхідності 
та умов впровадження альтернативного методу оцінки діяльності органів внутрішніх справ, що 
враховуватиме такі показники, як рівень довіри населення, задоволеність роботою міліції, відчуття 
безпеки, рівень взаємодії міліції й населення тощо. Ці рекомендації було спрямовано до відповідних 
органів влади. На початку 2011 року МВС видало наказ щодо нової системи оцінювання системи 
внутрішніх справ. У ньому одним з критеріїв оцінки роботи міліції було визначено результати 
репрезентативного соціологічного опитування щодо довіри правоохоронцям.
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Забезпечення доступу до суспільно-важливої інформації. Представлені Східноукраїнським 
центром громадських ініціатив (СЦГІ) результати всеукраїнського моніторингу доступності 
генеральних планів міст України викликали значний суспільний резонанс. Як свідчать результати 
дослідження, незважаючи на суспільну важливість такої інформації, в Україні доступ до 
генеральних планів міст обмежений грифами “Для службового користування” (“ДСК”), що не 
передбачено жодним нормативним актом. Така ситуація унеможливлює громадський контроль 
за реалізацією напрямків, окреслених генпланами, створює поле для зловживань посадових осіб 
органів місцевого самоврядування.
Було розпочато Національну кампанію за скасування грифів обмеження доступу до генеральних 
планів міст, що включала проведення громадських обговорень в усіх обласних центрах України, 
прес-конференції, публікації в ЗМІ, судове та адміністративне оскарження незаконних відмов у 
наданні картографічної інформації міськими радами, вироблення пропозицій щодо вдосконалення 
правового регулювання доступу до генпланів. Додаткова інформація доступна за посиланням: 
http://totalaction.org.ua/taxonomy/term/853. 
Результатом співпраці СЦГІ із Мінрегіонбудом, СБУ, органами прокуратури та міськими радами 
196 українських міст стали зміни в законодавстві України, що забезпечили кращі умови доступу 
громадськості до генеральних планів. Ухвалений 13.01.2011 р. Верховною Радою Закон України “Про 
регулювання містобудівної діяльності” містить положення, які вперше чітко визначили механізми 
забезпечення доступності генеральних планів для громадськості. Зокрема, Закон зобов’язав 
публікувати генплани населених пунктів на веб-сайтах органів місцевого самоврядування та у 
місцевих періодичних друкованих ЗМІ.
Детальна інформація про хід даної кампанії, а також про інші громадські ініціативи, спрямовані на 
забезпечення доступу до інформації про діяльність влади, доступна на спеціалізованому веб-сайті 
“Право Знати” http://stop-x-files-ua.org
Видання та публікації, Видання та публікації, 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, грн.

АР Крим 3 350 000
Вінницька обл. 1 25 500
Волинська обл. 2 124 300
Дніпропетровська обл. 3 201 875
Донецька обл. 4 383 300
Івано-Франківська обл. 1 56 600
м. Київ 13 1 336 582
Київська обл. 7 1 379 541
Луганська обл. 10 1 245 380
Львівська обл. 10 1 027 930
Миколаївська обл. 1 76 648
Одеська обл. 5 503 886
Полтавська обл. 1 110 180
Рівненська обл. 2 242 555
Тернопільська обл. 2 114 450
Харківська обл. 16 4 082 440
Херсонська обл. 8 1 303 230
Хмельницька обл. 7 1 482 083
Черкаська обл. 2 82 890
Чернівецька обл. 2 83 300
Чернігівська обл. 9 1 176 246
Операційні проекти 8 920 211
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Доступ до правосуддя

Кількість проектів: 9
Сума: 3 581 232 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 4,89%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Київська обл. 2 780 752
Харківська обл. 3 1 817 395
Хмельницька обл. 2 822 745
Операційні проекти 2 160 340

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійна організація “Пілотний проект 
“Правова допомога” (61010, м. Харків, 
просп. Гагаріна, 4, кв. 87, тел. (067) 574-31-26)

Керівник проекту: Тімохов Олег Євгенович 
Зміст проекту: Підтримка роботи Офісу громадського 

захисту у Харкові, адвокати якого надають 
безоплатну правову допомогу у кримінальних 
справах. 

Сума: 870 365 грн.

Організація: Хмельницьке обласне громадське 
об’єднання адвокатів “Агенція захисту” 
(29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 3, 
тел. (0382) 70-09-62, (050) 376-12-71)

Керівник проекту: Вагіна Наталія Андріївна 
Зміст проекту: Підтримка пілотного проекту з надання 

безоплатної правової допомоги у кримінальних 
справах - Офісу громадського захисту у 
Хмельницькому. Адвокати Офісу громадського 
захисту забезпечують надання правової допомоги 
усім затриманим райвідділів міліції міста з моменту 
фактичного затримання. 

Сума: 331 291 грн.

Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Громадський комітет сприяння реалізації 
Конституційного права людини на правову допомогу” 
(09100, Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське 
шосе, 194, оф. 207, тел. (04563) 4-47-33, 
(044) 22-33-151)

Керівник проекту: Кіккас Віктор Едгардович 
Зміст проекту: Підтримка пілотного проекту з надання 

безоплатної правової допомоги у кримінальних 
справах - Офісу громадського захисту у Білій Церкві. 
Офіс забезпечує надання правової допомоги усім 
затриманим міського та районного відділів міліції. 

Сума: 306 784 грн.

Організація: Хмельницьке обласне громадське 
об’єднання адвокатів “Агенція захисту” 
(29013, м. Хмельницький, вул. Подільська, 3, 
тел. (0382) 70-09-62, (050) 376-12-71)

Керівник проекту: Вагіна Наталія Андріївна 
Зміст проекту: Підтримка Офісу громадського захисту 

у м. Хмельницькому. В офісі постійно працюють 
адвокати, які надають безоплатну правову допомогу 
у кримінальних справах з моменту затримання особи 
і на подальших стадіях процесу. 

Сума: 491 454 грн.
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Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Громадський комітет сприяння реалізації 
Конституційного права людини на правову допомогу” 
(09100, Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське 
шосе, 194, оф. 207, тел. (04563) 4-47-33, 
(044) 223-31-51)

Керівник проекту: Кіккас Віктор Едгардович 
Зміст проекту: Підтримка Офісу громадського захисту 

у м. Біла Церква (Київська область). В офісі постійно 
працюють адвокати, які надають безоплатну 
правову допомогу у кримінальних справах з моменту 
затримання особи і на подальших стадіях процесу. 

Сума: 473 968 грн.

Організація: Громадська організація “Бюро правової 
допомоги” (61010, м. Харків, проспект Гагаріна, 4, 
к. 87, тел. (057) 754-59-86)

Керівник проекту: Якименко Вячеслав Миколайович 
Зміст проекту: Підтримка Офісу громадського захисту 

у м. Харкові. В офісі постійно працюють адвокати, 
які надають безоплатну правову допомогу у 
кримінальних справах з моменту затримання особи і 
на подальших стадіях процесу. 

Сума: 843 930 грн.

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 створення платформи для 

забезпечення своєчасного та ефективного доступу 
до правосуддя та просування реформи системи 
надання безоплатної правової допомоги в Україні 
через започаткування всеукраїнської організації. 

Сума: 103 100 грн.

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

Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Зміст проекту: Розробка методології зовнішньої оцінки 

роботи Офісів громадського захисту та проведення 
пілотної оцінки Офісів за час їхньої діяльності. 

Сума: 41 530 грн.

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: Щорічна конференція з надання 

безоплатної правової допомоги в Україні: 
обговорення зацікавленими сторонами стану та 
перспектив впровадження нових форм надання 
безоплатної правової допомоги в Україні. 

Сума: 118 810 грн.
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Доступ до інформації, доступ до архівів

Кількість проектів: 7
Сума: 913 150 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,25%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Дніпропетровська обл. 1 79 300
Донецька обл. 1 110 600
м. Київ 1 131 350
Луганська обл. 1 144 000
Львівська обл. 1 98 400
Харківська обл. 2 349 500

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Екологія-Право-Людина” (79000, м. Львів, а/с 316, 
тел. (0322) 25-76-82)

Керівник проекту: Петрів Андрій Леонідович 
Зміст проекту: Покращення доступу до екологічної 

інформації шляхом стимулювання відкритості 
відповідних державних органів: ведення судових 
справ з метою захисту права громадян на екологічну 
інформацію, надсилання інформаційних запитів. 

Сума: 98 400 грн.

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 законопроектів про зміни 

до законів та інших нормативно-правових актів, що 
стосуються архівної справи і доступу до архівних 
документів, отримання і популяризація архівних 
документів, які стосуються політичних репресій 
за часів СРСР, розповсюдження інформації про 
політико-правову оцінку злочинів комуністичних 
режимів міжнародними інституціями. 

Сума: 155 000 грн.

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: Стимулювання центральних 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування до розробки та впровадження у 
життя процедури зняття обмежувальних грифів 
з генпланів українських міст за активної участі 
громадськості у цьому процесі. 

Сума: 144 000 грн.

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Незалежна асоціація журналістів” 
(49008, м. Дніпропетровськ, вул. Кедріна, 47/227, 
тел. (044) 230-49-63)

Керівник проекту: Красіков Іван Сергійович 
Зміст проекту: Проведення серії журналістських 

розслідувань витрачання бюджетних коштів 
та фактів приховуванння інформації щодо 
фінансування діяльності Державного управління 
справами, Апарату Верховної Ради України, 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також 
Дніпропетровської, Запорізької та Сімферопольської 
міських рад. 

Сума: 79 300 грн.
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Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Рідна Країна” (84330, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Маріупольська, 7, тел. (06264) 4-91-99)

Керівник проекту: Ржавський Володимир Іванович 
Зміст проекту: Оскарження в судовому та 

адміністративному порядку незаконних відмов 
у наданні інформації, що становить суспільний 
інтерес, у Донецькій області. 

Сума: 110 600 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел. (044) 458-44-40)

Керівник проекту: Кулаков Андрій В’ячеславович 
Зміст проекту: Проведення навчання співробітників 

інформаційних та територіальних підрозділів 
Міністерства охорони здоров’я з національного 
законодавства та міжнародних стандартів доступу 
до інформації для забезпечення більшої відкритості 
діяльності органів влади. 

Сума: 131 350 грн.

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 на базі сайту “Право знати” 

спеціалізованого порталу, присвяченого свободі 
інформації, його інтеграція із соціальними мережами. 
Впровадження низки послуг з метою підвищення 
спроможності громадян до кваліфікованої реалізації 
та захисту права на інформацію, а також сприяння 
підвищенню прозорості діяльності органів державної 
влади, місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб. 

Сума: 194 500 грн.

Організація: Херсонський обласний фонд милосердя та 
здоров’я (73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, 
тел. (0552) 49-60-03)

Керівник проекту: Смаль Світлана Миколаївна 
Зміст проекту: Проведення VII щорічного Міжнародного 

фестивалю “Дні документального кіно про права 
людини”. 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: 199 200 грн.

Просвітництво у галузі прав людини

Кількість проектів: 9
Сума: 1 383 602 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,89%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 47 400
Луганська обл. 1 135 000
Херсонська обл. 3 509 530
Чернігівська обл. 4 691 672

Проекти, підтримані за програмою:
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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: Шешеня Альона Олександрівна 
Зміст проекту: Підтримка всеукраїнської освітньої 

програми “Розуміємо права людини”, зокрема: 
підтримка інформаційного компоненту програми, 
посилення ролі дистанційного навчання в рамках 
програми, експертна підтримка мережі активістів, які 
отримують спеціальну підготовку в рамках програми. 

Сума: 171 472 грн.

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: Навчання практикуючих адвокатів 

Республіки Білорусь, які працюють в інтересах 
недержавних організацій та засобів масової 
інформації, у сфері практичного застосування 
міжнародних механізмів захисту прав людини. 

Сума: 128 490 грн.

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

Керівник проекту: Смаль Світлана Миколаївна 
Зміст проекту: Підготовка до проведення 

8-ого щорічного Міжнародного фестивалю 
документального кіно про права людини 
“Docudays UA”, що передбачає показ найкращих 
документальних фільмів України, країн Європи, 
Азії та Америки, проведення майстерні спільного 
виробництва документального кіно, майстер-класів 
провідних майстрів документального кіно, дискусій, 
круглих столів та семінарів на тему права людини. 

Сума: 154 350 грн.

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

Керівник проекту: Прейс Анна Сергіївна 
Зміст проекту: Проведення всеукраїнської конференції 

“Розвиток освіти в галузі прав людини в Україні”. 
Вироблення ефективних стратегій розвитку освіти 
в галузі прав людини як дієвого інструменту змін і 
впливу безпосередньо на ситуацію з дотриманням 
прав людини в Україні. 

Сума: 199 710 грн.

Організація: Громадська організація “Асоціація 
карикатуристів” (03142, м. Київ, 
вул. Вернадського, 57, кв.39, тел. 424-70-99)

Керівник проекту: Казанчев Костянтин Афанасійович 
Зміст проекту: Привернення уваги з боку представни-

ків органів державної влади, ЗМІ, міжнародних інститу-
цій та всього суспільства до проблем дотримання прав 
людини в Україні через проведення конкурсу карикатур 
під час щорічного кінофестивалю про права людини. 

Сума: 47 400 грн.

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

Керівник проекту: Смаль Світлана Миколаївна 
Зміст проекту: Посилення та модернізація правопросвіт-

ницької складової фестивалю Docudays UA шляхом 
навчання молодих координаторів освітніх програм з 
прав людини та регіональних партнерів фестивалю 
“Docudays UA”, які в 2011 році проведуть не менше 45 
правопросвітницьких заходів для молодіжних аудито-
рій під час 8-го фестивалю “Docudays UA “в Києві та 
Мандрівного фестивалю в 100 містах України. 

Сума: 155 980 грн.

Організація: Громадська організація “Правозахисний 
центр “Поступ” (91055, м. Луганськ, 
вул. Інтернаціональна, 50, тел. (0642) 49-59-63)

Керівник проекту: Рєуцький Костянтин Сергійович 
Зміст проекту: Розробка освітнього курсу для 

журналістів “Роль журналістики у підтримці та 
захисті прав людини”. Проведення курсу навчання 
журналістів з різних регіонів України та підтримка 
журналістських розслідувань, присвячених 
проблематиці порушення прав людини в Україні. 

Сума: 135 000 грн.

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

Керівник проекту: Жанковський Роман Олегович 
Зміст проекту: Розробка навчального відеоматеріалу з 

методичними рекомендаціями, використання якого 
дозволяє інтегрувати навчання правам людини в сис-
тему професійної підготовки та підвищення кваліфі-
кації працівників установ виконання покарань Украї ни. 
Підготовка групи тренерів з числа працівників сис-
теми виконання покарань та громадських активіс-
тів для здійснення навчання правам людини з вико-
ристанням короткометражного навчального фільму в 
системі професійної підготовки та підвищення квалі-
фікації працівників установ виконання покарань. 

Сума: 192 000 грн.
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Інформаційна діяльність в інтересах прав людини

Кількість проектів: 3
Сума: 366 580 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,50%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Луганська обл. 1 164 200
Чернігівська обл. 1 143 380
Операційні проекти 1 59 000

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: Самардак Надія Сергіївна 
Зміст проекту: Розробка та апробація тренінгу для 

активістів громадянського суспільства щодо 
планування та здійснення громадських кампаній, 
спрямованих на захист суспільних інтересів та прав 
людини. 

Сума: 143 380 грн.

Організація: Громадська організація “Правозахисний 
центр “Поступ” (91055, м. Луганськ, 
вул. Інтернаціональна, 50, тел. (0642) 49-59-63)

Керівник проекту: Сергеєва Ольга Вікторівна 
Зміст проекту: Формування сталої спільноти активістів-

правозахисників України та країн колишнього СРСР, 
консолідація та активізація правозахисної спільноти, 
технічна та інформаційна підтримка діяльності 
активістів правозахисного руху. 

Сума: 164 200 грн.

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: Участь представників та експертів 

Програми в Оглядовій Конференції ОБСЄ (Польща, 
м. Варшава) з метою представлення ситуації з 
дотриманням прав людини в Україні. 

Сума: 59 000 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Сприяння реформуванню кримінальної юстиції

Кількість проектів: 13
Сума: 1 897 128 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 2,59%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 2 290 000
м. Київ 2 377 000
Львівська обл. 1 100 000
Одеська обл. 1 121 150
Харківська обл. 4 732 020
Чернігівська обл. 1 119 214
Операційні проекти 2 157 744

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Мартиненко Олег Анатолійович 
Зміст проекту: Заснування системного громадського 

контролю за дотриманням прав людини в діяльності 
МВС силами експертів, колишніх офіцерів міліції, 
шляхом створення Всеукраїнської громадської 
організації “Асоціація українських моніторів 
дотримання прав людини” (перший етап). 

Сума: 236 220 грн.

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: Моніторинг порушень прав людини 

з боку СБУ, оцінка діяльності СБУ з точки зору 
дотримання прав людини та розвиток громадського 
контролю за діями СБУ. 

Сума: 180 000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Міжнародна Гельсінкська Асоціація з прав людини” 
(04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, офіс 309, 
тел. (044) 417-41-18)

Керівник проекту: Мартиненко Олег Анатолійович 
Зміст проекту: Створення механізмів громадської 

експертизи та громадських розслідувань порушень 
прав людини з боку Міністерства внутрішніх 
справ України та кримінально-виконавчої системи. 
Апробація створених алгоритмів у семи регіонах 
України. 

Сума: 187 000 грн.

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

Керівник проекту: Самар Валентина Іванівна 
Зміст проекту: Громадський контроль за діяльністю пра-

воохоронних органів у Криму для виявлення і широкого 
оприлюднення фактів протиправних дій правоохорон-
них органів, проведення журналістських розслідувань 
з цієї тематики та оприлюднення їхніх результатів. 

Сума: 160 000 грн.

Організація: Громадська організація “Вартові закону” 
(79034, м. Львів, вул. Угорська, б. 22, кв. 27, 
тел. (067) 674-65-41)

Керівник проекту: Вєренцов Олексій Олександрович 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

дотримання права на свободу мирних зібрань з 
боку правоохоронних органів у Львівській області 
та проведення інформаційної кампанії щодо захисту 
свободи мирних зібрань. 

Сума: 100 000 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Громадська організація “Одеська 
правозахисна група “Верітас” (65023, м. Одеса, 
а/с 259, тел. (048) 784-03-94)

Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович 
Зміст проекту: Заснування моделі системної взаємодії 

між інституціями громадянського суспільства 
та комітетами Верховної Ради України у сфері 
контролю за дотриманням прав людини в діяльності 
правоохоронних органів у вигляді постійно діючої 
експертної ради при комітеті Верховної Ради з 
питань законодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності з числа представників громадських 
правозахисних організацій та членів комітету. 

Сума: 121 150 грн.

Організація: Республіканська Автономної Республіки 
Крим профспілкова організація Всеукраїнської 
профспілки працездатних інвалідів (98324, АР Крим, 
м. Керч, а/с 36, тел. (06561) 3-18-65)

Керівник проекту: Грабко Ганна Олексіївна 
Зміст проекту: Моніторинг забезпечення прав інвалі-

дів у закладах тимчасового тримання та відбування 
покарання АР Крим, узагальнення зібраної інформа-
ції та представлення рекомендацій відповідним дер-
жавним органам щодо заходів задля забезпечення 
дотримання прав інвалідів у закладах тимчасового 
тримання та в установах виконання покарань. 

Сума: 130 000 грн.

Організація: Благодійна організація “Чернігівський 
жіночий правозахисний центр” (14014, м. Чернігів, 
вул. Толстого ,120, а/с 797, тел. (04622) 4-83-26)

Керівник проекту: Бадира Валентина Андріївна 
Зміст проекту: Забезпечення громадського контролю 

за дотриманням прав людини в діяльності  установ 
виконання покарань та органів внутрішніх справ 
Чернігівської області. 

Сума: 119 214 грн.

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61057, м. Харків, вул. Сумська, 4, офіс 25, 
тел. (096) 364-87-14)

Керівник проекту: Черноусов Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Cтворення переліку існуючих в 

Україні місць тримання під вартою та вимушеного 
перебування (у розумінні Факультативного протоколу 
до Конвенції ООН проти катувань), що повинно 
прискорити процес створення або призначення 
національного превентивного механізму проти 
катувань та жорстокого поводження. 

Сума: 163 200 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів” (01004, 
м. Київ, вул. Басейна, 9 Г, к. 25, тел. (044) 276-71-36)

Керівник проекту: Пивоваров Вадим Сергійович 
Зміст проекту: Розробка та апробація алгоритмів 

громадського моніторингу діяльності працівників 
органів внутрішніх справ та проведення 
інформаційно-просвітницької кампанії серед 
неурядових організацій щодо їхнього використання. 

Сума: 190 000 грн.

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61057, м. Харків, вул. Сумська, 4, офіс 25, 
тел. (096) 364-87-14)

Керівник проекту: Черноусов Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Проведення аналітичного дослідження 

ефективності захисту у кримінальних справах 
на основі розробленої методології дослідження 
“Effective criminal defence in Europe”, підготовка 
видання дослідження та його презентація. 

Сума: 152 600 грн.

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: Навчальний візит експертів Програми до 

Великобританії з метою ознайомлення з діяльністю 
Асоціації членів Незалежних Моніторингових Рад 
- одного з Національних превентивних механізмів 
з напрямку моніторингу тюрем та місць утримання 
нелегальних мігрантів. 

Сума: 119 744 грн.

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, представлення та обговорення 

у форматі круглого столу результатів соціологічного 
дослідження - опитування громадської думки про 
діяльність міліції в м. Харкові. 

Сума: 38 000 грн.
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Захист соціальних та економічних прав

Кількість проектів: 10
Сума: 896 200 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,22%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Вінницька обл. 1 25 500
м. Київ 2 218 900
Львівська обл. 4 461 230
Одеська обл. 1 99 870
Черкаська обл. 1 33 400
Чернівецька обл. 1 57 300

Проекти, підтримані за програмою:

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: Моніторинг роботи пілотних судів у 

Києві, Харкові та Львові щодо розгляду соціальних 
справ та статистичний збір інформації у відповідних 
місцевих департаментах Державної виконавчої 
служби для подальшого виконання судових рішень 
у цій категорії справ; аналіз чинного законодавства 
та судової практики щодо ефективності судового 
захисту соціальних прав та гарантованості 
виконання відповідних судових рішень. Вироблення 
рекомендацій для підвищення ефективності судового 
захисту соціальних прав. 

Сума: 144 500 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
громадської адвокатури” (79058, м. Львів, 
вул. К. Левицького, 97, тел. (032) 244-46-59)

Керівник проекту: Коваль Оксана Ярославівна 
Зміст проекту: Сприяння розвиткові громадської 

експертизи щодо реалізації і захисту соціальних 
прав людини, виконання задекларованих державою 
заходів, а також наукове дослідження права на 
належне пенсійне забезпечення як передумови 
реформування системи пільг в Україні. 

Сума: 142 850 грн.

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 36/1, офіс 22, тел. (032) 236-70-49)

Керівник проекту: Лепак Андрій Стефанович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу виконання 

рішень загальних місцевих та адміністративних 
судів у Львівській області щодо реалізації і захисту 
соціальних прав громадян, а також розробка 
пропозицій з удосконалення застосування 
законодавства щодо механізмів забезпечення прав у 
соціальній сфері. 

Сума: 124 400 грн.

Організація: Громадська організація “Одеська 
правозахисна група “Верітас” (65023, м. Одеса, 
а/с 259, тел. (048) 784-03-94)

Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу дотримання 

права власності в діяльності органів внутрішніх 
справ (ОВС), аналіз нормативно-правової бази в 
частині дотримання права власності в діяльності 
ОВС на предмет її відповідності національному 
законодавству та міжнародним документам в галузі 
прав людини, розробка пропозицій по внесенню 
відповідних змін до діючої нормативної бази. 
Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів для 
громадськості та Уряду з питань порушення права 
власності в діяльності ОВС. 

Сума: 99 870 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Львівська громадська організація “Центр 
досліджень місцевого самоврядування” (79000, 
м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), 
тел. (032) 235-68-48)

Керівник проекту: Школик Андрій Михайлович 
Зміст проекту: Сприяння забезпеченню економічних 

прав у відносинах з органами публічної адміністрації 
через вивчення перешкод на шляху реалізації еконо-
мічних прав; сприяння вирішенню публічно-правових 
спорів з використанням найбільш ефективних у кож-
ному конкретному випадку способів: судового, адмі-
ністративного, альтернативних. Вивчення можливос-
тей альтернативних способів вирішення спорів при 
захисті економічних прав особи. 

Сума: 96 980 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
громадської адвокатури” (79058, м. Львів, 
вул. К. Левицького, 97, тел. (032) 244-46-59)

Керівник проекту: Тарасенко Леонід Леонідович 
Зміст проекту: Реалізація комплексних громадських 

правозахисних ініціатив, спрямованих на підтримку 
та захист права власності в Україні: дослідження 
стану реалізації та перешкод у реалізації та захисту 
права власності в Україні, правовий супровід 
стратегічних справ адміністративного та судового 
захисту із використанням міжнародних інструментів 
захисту прав людини, реалізація правозахисних та 
інформаційних кампаній. 

Сума: 97 000 грн.

Організація: Благодійний фонд суспільних відносин 
“Брат” (18023, м. Черкаси, вул. Котовського, 102, 
тел. (0472) 37-52-92, 45-99-31)

Керівник проекту: Тарасюк Олександр Семенович 
Зміст проекту: Привернення уваги громадськості та 

політичних сил країни через ЗМІ, публічні інстру-
менти громадської експертизи, обговорення на 
круглих столах та через особисті звернення до 
проблеми незахищеності економічних прав нар-
козалежних, засуджених за вживання наркотич-
них засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів 
або прекурсорів та висвітлення зловживання вла-
дою за корисними мотивами соціальним станом вка-
заної категорії. Доведення у судовому порядку та 
через запити народних депутатів України незакон-
ності практики подвійного відшкодування за одну і ту 
ж експертизу, і практики унеможливлення для нарко-
залежних та їхніх родин виконання економічної час-
тини вироку у добровільний спосіб без переплати за 
примусове виконання силами ДВС.

Сума: 33 400 грн.

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

Керівник проекту: Бардин Михайло Богданович 
Зміст проекту: Проведення громадської правозахисної 

кампанії з метою забезпечення прийняття 
Вінницькою міською радою рішення про створення 
відпочинкових зон та ландшафтних парків в межах 
прибережної захисної смуги ріки Південний Буг. 

Сума: 25 500 грн.

Організація: Національна спілка кінематографістів 
України (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 6, 
тел. (044) 227-75-57)

Керівник проекту: Тримбач Сергій Васильович 
Зміст проекту: Сприяння забезпеченню належної 

реалізації, охорони та захисту майнових прав 
учасників кінематографічного процесу, гармонізації 
європейських норм і українського законодавства. 
Сприяння практичному захисту реалізації майнових 
авторських прав з урахуванням інтересів усіх 
учасників відповідного творчого процесу. 

Сума: 74 400 грн.

Організація: Чернівецька обласна громадська 
організація “Буковинська агенція регіонального 
розвитку” (58002, м. Чернівці, вул. О. Пушкіна, 2 А, 
тел. (050) 661-29-39)

Керівник проекту: Грушко Олексій Олександрович 
Зміст проекту: Аналіз забезпечення та захист прав 

громадян на здійснення підприємницької діяльності 
у Чернівецькій області шляхом проведення 
комплексного дослідження нормативно-правової 
бази, в тому числі місцевої, розробки рекомендацій 
та їхнє доведення до цільової аудиторії, а також 
надання відповідної резолюції на розгляд органів 
місцевої влади. 

Сума: 57 300 грн.
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Протидія дискримінації

Кількість проектів: 5
Сума: 616 700 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,84%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Донецька обл. 1 150 000
м. Київ 2 226 100
Харківська обл. 2 240 600

Проекти, підтримані за програмою:

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: Проведення громадського моніторингу 

впровадження Державної програми з утвердження 
гендерної рівності в українському суспільстві (2006-
2010 рр.) для підвищення ефективності подальших 
заходів з протидії дискримінації за ознакою статі. 

Сума: 120 540 грн.

Організація: Харківська обласна фундація “Громадська 
Альтернатива” (61103, м. Харків, пр. Леніна, 72/48, 
тел. (057) 345-07-07)

Керівник проекту: Ясеновська Марія Едуардівна 
Зміст проекту: Проведення навчального семінару 

за участю зарубіжних експертів з Росії, Молдови, 
Білорусі, щодо розробки стратегії судових тяжб 
з питань протидії дискримінації за ознакою 
інвалідності. 

Сума: 99 600 грн.

Організація: Громадська організація “Центр “Соціальна 
дія” (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 12, кв. 51, 
тел. 254-58-88)

Керівник проекту: Буткевич Максим Олександрович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу проявів расової 

та етнічної ворожнечі чи нетерпимості в українському 
сегменті Інтернету - поширення мови ворожнечі та 
закликів до нетерпимості. 

Сума: 105 560 грн.

Організація: Харківська обласна фундація “Громадська 
Альтернатива” (61103, м. Харків, пр. Леніна, 72/48, 
тел. (057) 345-07-07)

Керівник проекту: Ясеновська Марія Едуардівна 
Зміст проекту: Сприяння протидії дискримінації за 

ознакою інвалідності в Україні шляхом розробки 
стратегій судових тяжб за окремими її проявами і 
наступного їх практичного впровадження. 

Сума: 141 000 грн.

Організація: Громадська організація “Міжрегіональний 
центр ЛГБТ-досліджень Донбас-Соцпроект” 
(87522, Донецька обл., м. Маріуполь, 7, вул.Трудова, 
тел. (066) 841-79-98)

Керівник проекту: Касянчук Максим Григорович 
Зміст проекту: Напрацювання погодженого з 

експертами і зацікавленими сторонами комплексу 
законодавчих пропозицій щодо вдосконалення 
антидискримінаційного законодавства України з 
одночасним розширенням експліцитного переліку 
антидискримінаційних ознак. 

Сума: 150 000 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Підтримка місцевих правозахисних ініціатив

Кількість проектів: 17
Сума: 1 021 300 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,39%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 60 000
Волинська обл. 1 61 600
Дніпропетровська обл. 1 64 900
Донецька обл. 2 122 700
Івано-Франківська обл. 1 56 600
Львівська обл. 2 121 880
Одеська обл. 1 64 940
Рівненська обл. 1 96 800
Тернопільська обл. 2 114 450
Харківська обл. 1 48 200
Черкаська обл. 1 49 490
Чернівецька обл. 1 26 000
Чернігівська обл. 2 133 740

Проекти, підтримані за програмою:

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: Підвищення правової свідомості та 

правової культури населення Волинської області 
шляхом проведення освітніх заходів, інформаційно-
просвітницької кампанії та надання практичної 
інформаційно-консультаційної допомоги. 

Сума: 61 600 грн.

Організація: Івано-Франківська обласна громадська 
організація “Станіславська правозахисна група” 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 38а/58, 
тел. (0347) 3-13-31)

Керівник проекту: Малетин Андрій Ярославович 
Зміст проекту: Реалізація правозахисних ініціатив, 

спрямованих на розширення доступу до інформації 
про об’єкти комунальної власності, їх використання 
та розпоряджання в Івано-Франківській області. 

Сума: 56 600 грн.

Організація: Чортківська районна громадська 
організація “Екологічно-гуманітарне об’єднання 
“Зелений Світ” (48500, Тернопільська обл., 
м. Чортків, а/с 12 гол. пошта, тел. (03552) 21-8-43)

Керівник проекту: Степаненко Олександр Михайлович 
Зміст проекту: Проведення моніторингових, 

аналітичних (підготовка моніторингової доповіді), 
інформаційно - просвітницьких (видання міні-буклетів 
з практичими порадами правового характеру) 
заходів, спрямованих на дотримання прав громадян 
у сфері користування природними ресурсами у 
Тернопільській області. 

Сума: 57 800 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”



МФВ • Річний звіт 2010 • Програма “Верховенство права”116

P
34

9,
 

Організація: Благодійна організація “Твоє право” 
(79060, м. Львів, а/с 2697/1, тел. (032) 243-94-09)

Керівник проекту: Ільків Олег Богданович 
Зміст проекту: Проведення аналітично-дослідницьких, 

консультаційних заходів (надання правових 
консультацій), громадської кампанії, спрямованих 
на прийняття Львівською міською радою більш 
досконалої процедури отримання дозволу на 
будівництво приватних будинків та порядку 
узаконення самовільного будівництва для більш 
ефективного використання права на власне житло 
громадянами. 

Сума: 61 100 грн.

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 36/1, офіс 22, тел. (032) 236-70-49)

Керівник проекту: Сирова Тетяна Ігорівна 
Зміст проекту: Посилення можливостей та активізація 

ролі молодіжної громадськості у безпосередньому 
здійсненні громадського контролю за діяльністю 
органів публічної адміністрації у сфері реалізації 
трудових прав, а також дослідження дотримання 
правових норм і сприяння покращенню підходів до 
проблем працевлаштування, дотримання трудових 
прав молоді на Львівщині. 

Сума: 60 780 грн.

Організація: Конфедерація профспілок недержавного 
сектору економіки Чернівецької області (58000, 
м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2, тел. (0372) 57-41-18)

Керівник проекту: Анциперова Лідія Миколаївна 
Зміст проекту: Захист трудових прав літніх людей – 

мешканців Чернівецької області на працю та гідну 
заробітну плату. 

Сума: 26 000 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація 
“ЄДНАННЯ” (46016, м. Тернопіль, вул. Морозенка, 
3/153, тел. (0352) 22-04-61)

Керівник проекту: Сов’як Галина Миронівна 
Зміст проекту: Активізація уваги правоохоронних 

органів на аспектах ксенофобського та 
расистського характеру в правопорушеннях, з 
якими вони зіштовхуються, шляхом проведення 
тренінгів та семінарів, розробки та поширення 
рекомендацій щодо покращення ситуації. Надання 
безоплатної правової допомоги (консультації та 
представництво в суді) іноземцям, представникам 
національних меншин, функціонування “телефону 
довіри” в м.Тернопіль. 

Сума: 56 650 грн.

Організація: Рівненська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації 
“Громадянська мережа “Опора” (33028, м. Рівне, 
вул. Соборна, 14а, тел. (0362) 43-07-18, 
(0362) 22-20-59)

Керівник проекту: Токарський Андрій Віталійович 
Зміст проекту: Ініціювання громадського контролю за 

діями влади шляхом поширення інформації про її 
діяльність, проведення інформаційної кампанії для 
донесення до громадян інформації про необхідність 
та ефективність подання інформаційних запитів у 
вирішенні проблем громади у Рівненській області. 

Сума: 96 800 грн.

Організація: Громадська організація “Євпаторійський 
центр регіонального розвитку” (97400, АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. Крупської, 36, к. 11, 
тел. (06569) 2-90-60)

Керівник проекту: Сухобойченко Сергій 
Володимирович 

Зміст проекту: Проведення дослідження та 
громадського моніторингу дотримання прав 
громадян на свободу мирних зібрань в АР Крим. 
Розробка пропозицій щодо покращення ситуації 
з реалізацією конституційного права громадян на 
свободу мирних зібрань. Проведення інформаційної 
кампанії за результатами громадського моніторингу. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61057, м. Харків, вул. Сумська, 4, офіс 25, 
тел. (096) 364-87-14)

Керівник проекту: Щербань Світлана Вікторівна 
Зміст проекту: Проведення дослідження та аналізу 

щодо стану, масштабів та чинників трудової 
дискримінації людей старшого віку на прикладі 
Харківської області. 

Сума: 48 200 грн.
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Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація “Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики” 
(49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110, 
тел. (056) 77-66-456)

Керівник проекту: Літвінов Олексій Володимирович 
Зміст проекту: Захист права громадян на доступ до 

інформації та участь в управлінні державними спра-
вами шляхом моніторингу інформаційного наповнення 
офіційних веб-сторінок місцевих державних адміністра-
цій, встановлення існуючих недоліків і типових пору-
шень, вироблення рекомендацій з їх усунення та поліп-
шення умов для реалізації права громадян на доступ 
до інформації про діяльність органів влади в Україні. 

Сума: 64 900 грн.

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

Керівник проекту: Удод Микола Васильович 
Зміст проекту: Проведення громадської правозахисної 

кампанії з інформаційною та юридичною складовою з 
метою подолання неправомірної практики обмеження 
свободи пересування і вибору місця проживання, 
а також реалізації інших прав через неправомірне 
ускладнення процедури отримання закордонного 
паспорту та відмови у видачі інформації, необхідної 
для реалізації прав і свобод органами МВС та ЖЕУ. 

Сума: 62 700 грн.

Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Рідна Країна” (84330, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Маріупольська, 7, 
тел. (06264) 4-91-99)

Керівник проекту: Подибайло Володимир Олексійович 
Зміст проекту: Захист трудових прав найманих 

працівників, лідерів профспілок м.Краматорська 
Донецької області: надання правової допомоги, 
в тому числі представлення інтересів у суді, 
пропагування створення незалежних профспілок 
на підприємствах м.Краматорська, допомога в 
оформленні документів з їх легалізації. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Громадська організація “Одеська 
правозахисна група “Верітас” (65023, м. Одеса, 
а/с 259, тел. (048) 784-03-94)

Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович 
Зміст проекту: Моніторинг забезпечення права 

власності в діяльності Державної автомобільної 
інспекції МВС України: аналіз нормативно-правової 
бази, що регламентує діяльність Державтоінспекції 

на предмет її відповідності національному 
законодавству та міжнародним документам у галузі 
прав людини, розробка пропозицій по внесенню 
відповідних змін до діючої нормативної бази. 
Підготовка аналітично-інформаційних матеріалів для 
громадськості з питань захисту, відновлення права 
власності у разі його порушення працівниками ДАІ. 

Сума: 64 940 грн.

Організація: Благодійна організація “Чернігівський 
жіночий правозахисний центр” (14014, м. Чернігів, 
вул. Толстого ,120, а/с 797, тел. (04622) 4-83-26)

Керівник проекту: Лепеха Алла Григорівна 
Зміст проекту: Забезпечення громадського контролю 

за дотриманням прав людини в діяльності органів 
внутрішніх справ Чернігівської області: відновлення 
роботи Громадської ради при УМВС у Чернігівській 
області, виїзди мобільних груп з моніторингу 
дотримання прав людини в ізолятори тимчасового 
тримання, проведення спільних прийомів громадян з 
керівництвом УМВС у Чернігівській області. 

Сума: 73 500 грн.

Організація: Черкаська обласна громадська організація 
“Центр європейської та євроатлантичної інтеграції” 
(18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 79, к. 253 
(Черкаський національний університет 
ім. Б. Хмельницького), тел. (0472) 36-03-22)

Керівник проекту: Велівченко Віктор Олегович 
Зміст проекту: Моніторинг та захист прав військовос-

лужбовців у військових частинах, розташованих на 
території Черкаській області: проведення право-
просвітницьких заходів, надання правових консуль-
тацій цільовій групі, представництво у суді, видання 
брошури та книги-практичного посібника із захисту 
прав військовослужбовців. 

Сума: 49 490 грн.

Організація: Чернігівська міська молодіжна громадська 
організація “Молодіжна Спілка Юристів” (14007, 
м. Чернігів, проспект Миру, 247/86, 
тел. (0462) 63-31-66)

Керівник проекту: Семешко Ганна Анатоліївна 
Зміст проекту: Підвищення правової обізнаності підпри-

ємців у відносинах із контролюючими і правоохорон-
ними органами під час реалізації власних економічних 
прав в умовах кризи та змін, що відбуваються в україн-
ському законодавстві, шляхом проведення навчально-
просвітницьких заходів, надання юридичної допомоги 
підприємцям малого бізнесу та створення постійнодію-
чого медіа-центру підтримки підприємців. 

Сума: 60 240 грн.
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Посилення правових можливостей 
бідних верств населення

Кількість проектів: 36
Сума: 4 746 923 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 6,48%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 62 700
Дніпропетровська обл. 1 57 675
Київська обл. 5 598 789
Луганська обл. 7 802 180
Львівська обл. 1 93 420
Миколаївська обл. 1 76 648
Одеська обл. 2 217 926
Полтавська обл. 1 110 180
Рівненська обл. 1 145 755
Харківська обл. 2 497 245
Херсонська обл. 5 793 700
Хмельницька обл. 5 659 338
Чернігівська обл. 1 88 240
Операційні проекти 3 543 127

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61057, м. Харків, вул. Сумська, 4, офіс 25, 
тел. (096) 364-87-14)

Керівник проекту: Черноусов Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Проведення комплексного 

соціологічного дослідження “Рівень використання 
правових можливостей населенням України: 
доступність та ефективність послуг, що надаються”. 
Дослідження складатиметься з кількісного (2000 
респондентів) та якісного (проведення глибинних 
інтерв’ю та фокус-груп) компонентів. Проект 
спрямований на вивчення ефективності та 
доступності сучасної системи правових послуг в 
Україні. 

Сума: 386 474 грн.

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: Надання безоплатної правової 

допомоги жителям міста Хмельницького та жителям 
Хмельницького району. Здійснення виїзних 
консультацій з метою збору даних для подальшої 
розробки стратегії впровадження Ініціативи 
“Посилення правовоих можливостй бідних верств 
населення” в Хмельницькій області. 

Сума: 151 843 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Правова єдність” (09100, Київська обл., 
м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13, 
тел. (04563) 5-04-50, (04463) 5-04-50)

Керівник проекту: Настіна Ольга Іванівна 
Зміст проекту: Проект передбачає надання 

безоплатної правової допомоги жителям 
сіл Білоцерківського району під час виїзних 
консультацій, запланованих в рамках реалізації 
проекту. Передбачається виявлення, детальний 
аналіз та вироблення інструментів подолання 
існуючих системних правових проблем сільських 
мешканців. 

Сума: 158 119 грн.

Організація: Луганське обласне відділення 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (93404, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26, 
тел. (0645) 24-21-96)

Керівник проекту: Свєтіков Олексій Олексійович 
Зміст проекту: Підтримка роботи Центрів правової 

інформації та консультацій. Адміністрування 
діяльності Аналітичного Центру (Регіональної 
Консультативної Ради експертів), заснованих в 
рамках Ініціативи “Посилення правових можливостей 
бідних верств населення” в Луганській області. 

Сума: 78 620 грн.

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: Надання первинної правової допомоги 

громадянам в Центрах правової інформації та 
консультацій в Луганську, Алчевську та Новопскові 
й Новопсковському районі Луганської області. 
Виявлення та вирішення системних проблем 
місцевих жителів, сприяння соціалізації громадян 
через включення їх власності і праці в ринкові, 
цивільно-правові відносини. Здійснення правового 
впливу в стратегічних для проекту напрямках: 
організації в селах сільськогосподарських 
кооперативів, юридичний характер проблеми 
надання й нарахування житлово-комунальних послуг 
в містах, а також дослідження й інформування 
населення щодо дотримання їхніх трудових прав. 

Сума: 80 180 грн.

Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Правова єдність” (09100, Київська обл., 
м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13, 
тел. (04563) 5-04-50, (04463) 5-04-50)

Керівник проекту: Настіна Ольга Іванівна 
Зміст проекту: Надання первинної безоплатної 

правової допомоги в м. Біла Церква та сільських 
громадах Білоцерківського району. Підтримка 
роботи Центру правової інформації та консультацій, 
правопросвітницька робота з населенням, 
визначення правових потреб місцевого населення. 
Проект реалізується в рамках Ініціативи “Посилення 
правових можливостей бідних верств населення”. 

Сума: 83 880 грн.

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: Реалізація проекту в рамках Ініціативи 

“Посилення правових можливостей бідних верств 
населення” з надання первинної безоплатної 
правової допомоги в м. Хмельницькому та селах 
Хмельницького району на базі діючого Центру 
правової інформації та консультацій. Розробка 
інформаційних матеріалів для відвідувачів Центрів 
правової інформації та консультацій, що діють в 
Україні в рамках Ініціативи “Посилення правових 
можливостей бідних верств населення”. 

Сума: 74 000 грн.

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: Посилення правових можливостей 

малозабезпечених громадян Голопристанського 
та Скадовського районів Херсонської області та 
м. Херсона. Організація роботи Центрів правової 
інформації та консультацій в м.Скадовськ, Гола 
Пристань та Стара Збуріївка, ведення інформаційно-
просвітницької роботи з громадами з метою 
активізації їхньої діяльності в напрямку захисту прав 
та інтересів. 

Сума: 293 400 грн.
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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: Організація надання безоплатної 

правової допомоги на базі Центрів правової 
інформації та консультацій в Білозерському та 
Каховському районах Херсонської області за 
Ініціативою “Посилення правових можливостей 
бідних верств населення”. Проведення 
інформаційно-просвітницької роботи з громадами 
з метою активізації їхньої діяльності спрямованої на 
захист своїх прав та інтересів. 

Сума: 63 440 грн.

Організація: Харківська міська громадська організація 
“Харківський інститут соціальних досліджень” 
(61057, м. Харків, вул. Сумська, 4, офіс 25, 
тел. (096) 364-87-14)

Керівник проекту: Черноусов Андрій Миколайович 
Зміст проекту: Проведення кількісного соціологічного 

експрес-опитування жителів Полтавської, Волинської 
та Закарпатської областей з метою виявлення рівня 
задоволення правових потреб населення в цих 
регіонах. Загальна вибірка дослідження становить 
2400 респондентів, дані будуть використовуватися 
для оцінки перспективи впровадження в цих регіонах 
проектів за Ініціативою “Посилення правових 
можливостей бідних верств населення”. 

Сума: 110 771 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Спілка сільських жінок України” (38100, 
Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Леніна, 89, 
тел. (053) 533-13-64)

Керівник проекту: Скарга Ганна Петрівна 
Зміст проекту: Створення Центру правової інформації 

та консультацій в м. Зіньків Полтавської області 
з метою надання безоплатної правової допомоги 
малозабезпеченим жителям Зіньківського району, 
а також надання професійної правової підтримки 
волонтерам, які консультують громадян в 10 селах 
Зіньківського району. Реалізація проекту в рамках 
Ініціативи “Посилення правових можливостей бідних 
верств населення”. 

Сума: 110 180 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація 
“За життя” (45008, Волинська обл., м. Ковель, 
вул. Хасевича, 36/2, тел. (068) 191-59-92)

Керівник проекту: Домалевський Олександр 
В’ячеславович 

Зміст проекту: Створення Центру правової інформації 
та консультацій для надання безкоштовної правової 
допомоги населенню. Запровадження методу 
практичної юридичної освіти, формування у 
майбутніх юристів навиків самостійної практичної 
роботи, підвищення рівня їхньої кваліфікації. 

Сума: 62 700 грн.

Організація: Луганське обласне відділення 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (93404, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26, 
тел. (0645) 24-21-96)

Керівник проекту: Свєтіков Олексій Олексійович 
Зміст проекту: Продовження роботи Центрів правової 

інформації та консультацій в місті Кремінна та 
смт Станиця Луганська, а також адміністрування 
Регіональної консультативної ради, створеної в 
рамках Ініціативи “Посилення правових можливостей 
бідних верств населення”. 

Сума: 145 300 грн.

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

Керівник проекту: Місяць Андрій Петрович 
Зміст проекту: Реалізація проекту в рамках Ініціативи 

“Посилення правових можливостей бідних верств 
населення” з надання первинної безоплатної 
правової допомоги в м. Хмельницькому та селах 
Хмельницького району на базі діючого Центру 
праової інформації та консультацій. Розробка 
інформаційних матеріалів для відвідувачів Центрів 
правової інформації та консультацій, що діють в 
Україні в рамках Ініціативи “Посилення правовоих 
можливостей бідних верств населення”. 

Сума: 168360 грн.
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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: Надання безоплатної правової допомоги 

на базі Центрів правової інформації та консультацій в 
Білозерському та Каховському районах Херсонської 
області за Ініціативою “Посилення правових 
можливостей бідних верств населення”. Проведення 
інформаційно-просвітницької роботи з громадами з 
метою активізації їхньої діяльності, спрямованої на 
захист прав та інтересів. 

Сума: 130 360 грн.

Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Правова єдність” (09100, Київська обл., 
м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13, 
тел. (04563) 5-04-50, (04463) 5-04-50)

Керівник проекту: Настіна Ольга Іванівна 
Зміст проекту: Надання первинної правової 

допомоги та захисту в громадах м.Біла Церква 
та Білоцерківського району в рамках реалізації 
Ініціативи “Посилення правових можливостей 
бідних верств населення”. Продовження діяльності 
започаткованого Центру правової інформації та 
консультацій. 

Сума: 170 000 грн.

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: Надання первинної правової допомоги 

громадянам у Центрах правової інформації та кон-
сультацій в Луганську, Алчевську та Новопскові й 
Новопсковському районі Луганської області. Вияв-
лення та вирішення системних проблем місцевих 
жителів, сприяння соціалізації громадян через вклю-
чення їх власності і праці в ринкові, цивільно-пра-
вові відносини. Здійснення правового впливу в стра-
тегічних для проекту напрямках: організації в селах 
сільськогосподарських кооперативів, юридичний 
характер проблеми надання й нарахування житлово-
комунальних послуг в містах, а також дослідження й 
інформування населення щодо дотримання їхніх тру-
дових прав. Продовження попереднього проекту в 
рамках Ініціативи “Посилення правових можливостей 
бідних верств населення”. 

Сума: 165 275 грн.

Організація: Хмельницька обласна громадська 
організація “Подільська правова ліга” (29000, 
м. Хмельницький, вул. Володимирська, 105, кв. 4, 
тел. (0382) 70-27-42)

Керівник проекту: Місяць Андрій Петрович 
Зміст проекту: Внутрішній проект у рамках Ініціативи 

“Посилення правових можливостей бідних верств 
населення”. Розширення діяльності Центру в 
м. Хмельницький через захист права власності 
жителів Хмельницького району. Започаткування та 
апробування моделі ведення стратегічно важливих 
справ через Pro Bono - силами адвокатів, які 
зголосилися взяти участь у пілотному проекті із 
розробки механізмів захисту права власності 
жителів Хмельницького району. 

Сума: 93 730 грн.

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: Реалізація внутрішнього проекту в 

рамках Ініціативи “Посилення правових можливостей 
бідних верств населення”, спрямованого на 
запровадження інституційних передумов розвитку 
громад в Алчевську та Новопскові Луганської 
області. На основі попереднього досвіду реалізації 
проектів в цих містах, передбачається спонукання 
громад до соціальної активності, використання 
інструментів права для подолання бідності. 

Сума: 97 000 грн.

Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Правова єдність” (09100, Київська обл., 
м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13, 
тел. (04563) 5-04-50, (04463) 5-04-50)

Керівник проекту: Настіна Ольга Іванівна 
Зміст проекту: Реалізація внутрішнього проекту в 

рамках ініціативи “Посилення правових можливостей 
бідних верств населення”, спрямованого на 
підвищення громадської активності сільського 
населення Білоцерківського району. 

Сума: 76 680 грн.
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Організація: Рівненська обласна громадська 
організація “Комітет виборців України” 
(33028, м. Рівне, а/с 80, м. Рівне, 33028, 
тел. (0362) 26-39-43, 26-38-47)

Керівник проекту: Горецький Олексій Андрійович 
Зміст проекту: Сприяння створенню у сільській 

місцевості системи надання безоплатної 
інформаційно-правової допомоги, виявленню 
проблем і правових потреб мешканців сіл 
Рівненщини через залучення до надання 
безоплатної правової допомоги вчителів - викладачів 
правознавства у сільських школах. 

Сума: 145 755 грн.

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

Керівник проекту: Тарасов Віктор Володимирович 
Зміст проекту: Покращення правового захисту та 

доступу до правосуддя малозабезпечених мешканців 
сільської місцевості у Чернігівській області через 
надання безоплатної правової допомоги, реалізацію 
правопросвітницьких заходів та проведення 
моніторингу дотримання прав громадян у сільській 
місцевості. 

Сума: 88 240 грн.

Організація: Благодійний фонд “Нове життя 2000” 
(55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. 13 Партз’їзду, будинок 1, кв. 4, тел. (067) 437-18-32)

Керівник проекту: Токар Олександр Олександрович 
Зміст проекту: Створення дієвого центру юридичної 

допомоги у м. Первомайську та консультативних 
пунктів у Первомайському районі (с. Мигія, 
с. Грушівка, с. Кінецьпіль) як осередків Центру, в 
яких жителі громади безперешкодно, безоплатно 
зможуть отримувати якісну юридичну допомогу та 
навчатися основам правового самозахисту. 

Сума: 76 648 грн.

Організація: Павлоградський міський благодійний фонд 
“Горєніє” (51400, Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 403, 
тел. (05632) 6-02-81)

Керівник проекту: Гречко Олена Валеріївна 
Зміст проекту: Організація роботи правового 

консультаційного Центру та проведення низки 
навчальних семінарів з метою подолання правової 
ізоляції соціально - незахищених категорій 
населення міста Павлоград та сільських громад 
Павлоградського району. 

Сума: 57 675 грн.

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: Бойко Анатолій Михайлович 
Зміст проекту: Подолання правової ізоляції та нігілізму, 

підвищення правової культури найбідніших верств 
населення, забезпечення їх доступу до правосуддя 
та реалізації ключових прав (трудові права, право 
власності, право на підприємницьку діяльність) 
шляхом надання безоплатної правової допомоги 
(через започатковані місцеві Центри права в 
містах Одеса, Котовськ, Татарбунари), проведення 
правопросвітницьких, громадських та лобістських 
кампаній. 

Сума: 137 926 грн.

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: Посилення правових можливостей 

малозабезпечених громадян Голопристанського та 
Скадовського районів Херсонської області та 
м. Херсона - підтримка роботи Центрів правової 
інформації та консультацій, створених під егідою 
Ініціативи “Посилення правових можливостей бідних 
верств населення”. 

Сума: 187 030 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
громадської адвокатури” (79058, м. Львів, 
вул. К. Левицького, 97, тел. (032) 244-46-59)

Керівник проекту: Коваль Оксана Ярославівна 
Зміст проекту: Сприяння захисту і реалізації прав та 

законних інтересів вразливих верств населення 
(сільське населення), а також підвищення рівня 
правової обізнаності даної категорії громадян у сфері 
доступу до правосуддя, захисту права власності, 
трудових та підприємницьких прав. Надання 
безоплатної правової допомоги малозабезпеченим 
громадянам на базі інформаційно-консультаційних 
Центрів, у тому числі і в селах Муроване, Сороки 
Львівські, Лагодів, Волсвин. 

Сума: 93 420 грн.
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Організація: Благодійна організація “Фонд допомоги 
морякам “Асоль” (65058, м. Одеса, 
просп. Шевченка, 8/5, оф. 16, тел. (0482) 32-96-80)

Керівник проекту: Муругова Ганна Дмитрівна 
Зміст проекту: Реалізація правопросвітницької 

ініціативи із захисту трудових прав моряків-
підфлажників на базі Центру правової інформації 
та консультацій в м. Одеса, моніторинг трудових 
угод, які підписують моряки, влаштовучись на судна 
через крюінгові агенції. За результатами проекту 
будуть розроблені рекомендації для моряків щодо 
того, як вберегтися від нечесних посередників при 
працевлаштуванні. 

Сума: 80 000 грн.

Організація: Хмельницька обласна громадська 
організація “Подільська правова ліга” 
(29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 105, 
кв. 4, тел. (0382) 70-27-42)

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

первинної безоплатної правової допомоги в місті 
Хмельницькому - Центр правової інформації та 
консультацій, продовження діяльності в рамках 
Ініціативи “Посилення правових можливостей бідних 
верств населення”. 

Сума: 171 405 грн.

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: Посилення правових можливостей 

надання допомоги бідним верствам населення в 
Луганській області - продовження діяльності Центрів 
правової інформації та консультацій в Луганську, 
Алчевську, Новопскові. Сприяння захисту трудових 
прав громадян через правову підтримку діяльності 
професійних спілок, а також створення ряду 
інформаційних матеріалів для широкого загалу. 

Сума: 115 505 грн.

Організація: Білоцерківська міська громадська 
організація “Правова єдність” (09100, Київська обл., 
м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13, 
тел. (04563) 5-04-50, (04463) 5-04-50)

Керівник проекту: Настіна Ольга Іванівна 
Зміст проекту: Надання первинної правової 

допомоги та захисту в громадах м. Біла Церква 
та Білоцерківського району, в рамках реалізації 
Ініціативи “Посилення правових можливостей бідних 
верств населення” (продовження проекту).

Сума: 110 110 грн.

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: Діяльність Центрів правової підтримки 

та консультацій у Білозерському, Каховському 
районах Херсонської області та м. Херсоні. Надання 
безоплатної правової допомоги вразливим верствам 
населення, правове просвітництво (продовження 
проекту). 

Сума: 119 470 грн.

Організація: Луганське обласне відділення 
Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (93404, Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26, 
тел. (0645) 24-21-96)

Керівник проекту: Свєтіков Олексій Олексійович 
Зміст проекту: Підвищення правових можливостей 

бідних верств населення в трьох районах Луганської 
області. Підтримка діяльності Центрів правової 
інформації та надання безоплатної правової 
допомоги в Станично Луганському, Кремінному та 
Сєвєродонецькому районах (продовження проекту). 

Сума: 120 300 грн.
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження” 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Зміст проекту: Навчальний візит регіональних 

партнерів Ініціативи “Посилення правових 
можливостей бідних верств наслення” до провінції 
Онтаріо, Канада. Відвідування Центрів адвокасі 
та права в громадах, які протягом тривалого часу 
працюють на території Онтаріо, надаючи мешканцям 
правову та юридичну безоплатну правову допомогу. 
Знайомство з системою безоплатної правової 
допомоги в провінції Онтаріо дозволить покращити 
рівень надання правової допомоги в Центрах 
правової інформації та консультацій в Україні.

Сума: 274 150 грн.

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

Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Зміст проекту: Організація навчальних заходів для 

партнерів, залучених до реалізації Ініціативи 
“Посилення правових можливостей бідних верств 
населення”. 

Сума: 142 392 грн.

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

Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Зміст проекту: Реорганізація та реструктуризація сайту 

“Правовий простір”, редизайн та впровадження 
внутрішньої програмної платформи для ефективного 
адміністрування проектів за ініціативою “Посилення 
правових можливостей бідних верств населення”. 

Сума: 126 585 грн.

Судовий захист прав людини

Кількість проектів: 3
Сума: 443 980 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,61%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 2 246 500
Харківська облХарківська обл. 1 197 480

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) 417-41 18)

Керівник проекту: Щербатюк Максим Володимирович 

Зміст проекту: Проведення громадських розслідувань 
порушень прав людини та підтримка роботи Фонду 
стратегічних справ УГСПЛ. 

Сума: 198 500 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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Організація: Громадська організація “Фундація 
“Відкрите суспільство” (04070, м. Київ, 
вул. Братська, 6, офіс 402, тел. (044) 223-92-54)

Керівник проекту: Шевченко Леся Тарасівна 
Зміст проекту: Сприяння ефективному слідству та 

справедливому судовому процесу у справі Гонгадзе 
шляхом забезпечення правової допомоги потерпілій 
у справі Мирославі Гонгадзе та забезпеченні 
доступу журналістам до інформації, що стосується 
розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. 

Сума: 48 000 грн.

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: Розвиток веб-сайту “Стратегічний 

судовий захист” (www.hr-lawyers.org), який 
призначений для узагальнення досвіду та 
методології стратегічного судового захисту, 
висвітлення діяльності правозахисних організацій 
та адвокатів (юристів) у цьому напрямку, надання 
інформаційної та методологічної підтримки тим, 
хто займається стратегічним судовим захистом. 
Інтеграція стратегічного судового захисту з іншими 
напрямками правозахисту. 

Сума: 197 480 грн.

Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 3
Сума: 177 590 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,24%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 2 24 590
Львівська обл. 1 153 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04071, м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 33, офіс 8, тел. (044) 531-37-68)

Керівник проекту: Тоцький Броніслав Артурович 
Зміст проекту: Проведення другого Міжнародного 

науково-практичного форуму “Верховенство 
права та права людини” на базі Національного 
університету “Києво-Могилянська академія” за 
участю молодих науковців з України, Росії, Білорусі, 
Польщі, Казахстану, Угорщини, Латвії та США. 

Сума: 11 150 грн.

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: Луценко Юрій Анатолійович 
Зміст проекту: Представлення змісту Альтернативного 

до державного звіту про реалізацію Україною 
положень Конвенції ООН про права дитини на 
попередньому засіданні Комітету ООН з прав 
дитини членами ініціативної групи з його підготовки 
(в м.Женева, Швейцарія). Участь представників від 
України в роботі форуму європейських недержавних 
організацій. 

Сума: 13 440 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Організація: Молодіжна організація “Інформаційно-
правовий центр “Наше право” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 36/1, офіс 22, тел. (032) 236-70-49)

Керівник проекту: Ващук Оксана Леонідівна 
Зміст проекту: Сприяння у реалізації громадянам та їх 

об’єднанням права на звернення до Конституційного 
Суду України як інструменту захисту конституційних 
прав і свобод людини шляхом: узагальнення 
практики звернень до КСУ з питань офіційного 
тлумачення положень Конституції України та 

законів України; дослідження правових позицій 
КСУ у справах за конституційними зверненнями 
громадян України, іноземців, осіб без громадянства 
та об’єднань громадян, а також практики виконання 
рішень суду у цих справах. Розробка рекомендацій 
для суб’єктів конституційних звернень щодо 
підготовки та обґрунтування відповідних звернень до 
КСУ. 

Сума: 153 000 грн.

Проекти, підтримані Правлінням МФВ

Кількість проектів: 2
Сума: 264 742 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,36%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 64 742
Харківська облХарківська обл. 1 200 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Розмай” 
(01042, м. Київ, провулок Новопечерський, 5, 
тел. (044) 583-50-94)

Керівник проекту: Маковій Вероніка Іларіонівна 
Зміст проекту: Посилення впливу інформаційної 

кампанії з питань гендерної рівності та протидії 
сімейному насильству. Створення документального 
фільму про домашнє насильство та супутніх 
інформаційних продуктів – відео та радіо-роликів, 
циклу радіопрограм. У фільмі представлені 
українські жінки різного соціального статусу, що 
потерпають від психологічного, економічного та 
фізичного насильства. 

Сума: 64 742 грн.

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: Розвиток мережі громадських інституцій 

та фахівців (неурядових організацій, адвокатів, 
експертів, журналістів тощо), спрямованої на 
боротьбу проти катувань та поганого поводження й 
безкарності цих злочинів, посилення конструктивної 
співпраці між громадянським суспільством і 
державою для ефективної боротьби з катуваннями 
і спроможності громадянського суспільства 
впливати на державну політику у сфері запобігання 
катуванням. 

Сума: 200 000 грн.

ПРОГРАМА “ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА”
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

ПРОГРАМА 
“ЗАСОБИ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ”
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ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ”
Кількість проектів: 43
Сума: 3 785 119 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 4,9%

Метою діяльності Програми “Засоби масової інформації” МФВ є формування в Україні 
професійної та суспільно відповідальної журналістики.

Задля досягнення цієї мети у 2010 році Програма здійснювала діяльність за наступними 
пріоритетами:

• Сприяння дотриманню прав журналістів.
• Розвиток жанру журналістських розслідувань.
• Підтримка конвергенції традиційних і нових медіа, сприяння ширшому впровадженню нових 

медіа в Україні.
• Сприяння підвищенню медіа-грамотності громадян.
• Підвищення професійного рівня української журналістики.

Конкурси програми 2010 року 

“Розвиток нових медіа та підтримка використання нових комунікаційних технологій у 
діяльності ЗМІ”. Метою конкурсу було підвищення професійного рівня журналістики та сприяння 
збереженню незалежності ЗМІ через опанування ними нових – Інтернет та мобільних – майданчиків, 
залучення таким чином нових аудиторій та підтримку зворотного зв’язку зі споживачами інформації. 
Загалом у межах конкурсу було підтримано 29 проектів, більшість з яких – в регіонах.
Решта ініціатив Програми мали позаконкурсний, переговорний або операційний характер.

Важливі ініціативи програми, реалізовані у 2010 році 

Моніторинг дотримання прав журналістів та ЗМІ, а також моніторинг дотримання самими ЗМІ 
професійних стандартів за підтримки Програми здійснюють такі авторитетні партнери, як Інститут 
Масової Інформації та “Телекритика”. Програма надає підтримку авторитетному в професійних 
колах Бюро журналістських розслідувань “Свідомо”, яке свого часу було створене за підтримки 
МФВ. 
У 2010 році Програма вдруге поспіль підтримала проведення Школи професійної журналістики 
“Нова Україна”. “Заняття” в Школі закцентовані, переважно, на “світоглядних” питаннях – 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 підтримували один одного, відстоюючи таким чином стандарти професії.. Виконавцем проекту 
стала “Лабораторія законодавчих ініціатив”, яка вже має багаторічний успішний досвід реалізації 
Школи політичних студій – схожого проекту для ширшої аудиторії.
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2010 року учасниками Школи стали 20 молодих, але вже достатньо успішних журналістів. Було 
також проведено першу конференцію випускників Школи, яка дозволила об’єднати довкола 
спільних ідей та проектів випускників обох років. Випускники Школи допомагають один одному у 
вирішенні професійних завдань, реалізовують спільні ініціативи.
Цікавою ініціативою у жанрі журналістських розслідувань став проект “Наші гроші”
(http://nashigroshi.org). Фактично, за підтримки Програми започатковано незалежну агенцію 
журналістських розслідувань у сфері витрачання бюджетних коштів, тендерних закупівель, 
публічних фінансів. Вже сьогодні “Наші гроші” – чи не найповніше джерело інформації з відповідної 
тематики. 
У 2010 році Програма започаткувала підтримку напрямку “Сприяння підвищенню медіа-
грамотності громадян”. Було підтримано робочу групу, мета якої – розробити навчальну 
програму з викладання медіа-грамотності для студентів педагогічних вищих навчальних закладів. 
До складу робочої групи увійшли представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, авторитетні громадські медіа-експерти. Метою цієї діяльності є подальше впровадження 
навчального курсу з медіа-грамотності у середніх школах України. 
Чи не найбільш вагомим напрямком у роботі Програми була підтримка розвитку нових медіа в 
Україні. У межах напрямку ми підтримали численні тренінгові проекти, а також пілотні ініціативи з 
впровадження конвергентних редакцій у традиційних ЗМІ.
Цікавим “старт-апом”, ініціативою, яка почала реалізовуватися у тому числі за підтримки 
Програми, був запуск онлайн-інструмента для моніторингу виконання обіцянок влади – сайту 
“Владометр” (http://vladometr.org, http://www.facebook.com/vladometr). Наразі в базі даних сайту 
є понад 2000 обіцянок, що вже робить цей ресурс найповнішою базою даних з даної тематики. 
Зараз відбувається широка популяризація сайту, яку здійснює громадська кампанія “Новий 
громадянин”.
На навчання журналістів можливостям нових медіа було спрямовано проект “Інтерньюз-Україна” 
“Зимова Школа з нових медіа MediaNext для студентів журналістики та медіа-активістів”. 
Тренінгові ініціативи щодо нових медіа були також підтримані в багатьох регіонах України, зокрема, 
в Луцьку, Криму, на Черкащині, в Донецьку, на Житомирщині та у ряді інших регіонів. 
Програма також підтримала розробку фахівцями КНУ ім. Т.Г.Шевченка навчальних програм 
нормативних дисциплін і спецкурсів з нових медіа для регіональних вищих навчальних 
закладів. Команда цього проекту організувала цикл тренінгів для викладачів факультетів 
журналістики з різних міст України щодо використання новітніх технологій у роботі журналістів. 
Це допоможе зробити журналістську освіту більш якісною та сучасною (детальніше про проект 
можна прочитати на сайті http://www.newmedia.univ.kiev.ua).
Труднощі, з якими зіткнулася програма під час реалізації своєї стратегії, підтриманих 
проектів та ініціатив у 2010 році. 
Одним з викликів для Програми була і залишається перспектива згортання завоювань свободи 
слова в державі, впровадження широкої практики цензури та самоцензури, тиску на незалежних 
журналістів. Це змушує у 2011 році виокремити як головний пріоритет Програми моніторинг та 
забезпечення дотримання прав журналістів та ЗМІ в Україні.

Партнерство та співпраця програми у 2010 році.

У своїй роботі Програма традиційно співпрацює та координує свою діяльність з іншими медіа-
донорами, що працюють в Україні, серед яких особливо слід виділити проект U-Media, що 
реалізується Інтерньюз-Нетворк за підтримки USAID. Співпраця здійснюється і в межах мережі 
Інституту Відкритого Суспільства.
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 55 000
Волинська обл. 1 26 298
Дніпропетровська обл. 1 26 710
Житомирська обл. 1 43 780
Запорізька обл. 1 31 142
Івано-Франківська обл. 2 151 550
м. Київ 20 2 499 209
Київська обл. 2 271 400
Луганська обл. 2 56 938
Львівська обл. 2 81 075
Одеська обл. 1 65 000
Рівненська обл. 1 31 520
Сумська обл. 1 61 045
Харківська обл. 1 100 000
Черкаська обл. 1 33 152
Чернівецька обл. 1 36 000
Чернігівська обл. 1 20 000
Операційні проекти 3 195 300

Сприяння підвищенню 
медіа-грамотності громадян

Кількість проектів: 1
Сума: 196 860 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,27%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 196 860

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (04060, м. Київ, вул. Вавілових, 16/12, 
кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Зміст проекту: Підготовка експертно-аналітичного 

огляду зарубіжних концепцій та методик викладання 

медіа-освіти. Розробка пілотної Програми з медіа-
освіти. Проведення громадського обговорення 
Програми та розробка пропозицій щодо 
удосконалення Концепції впровадження медіа-освіти. 

Сума: 196 860 грн.

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Підвищення фахового рівня української 
журналістики

Кількість проектів: 4
Сума: 864 797 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,18%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Запорізька обл. 1 31 142
м. Київ 2 798 280
Операційні проекти 1 35 375

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04071, м. Київ, вул. Нижній 
Вал, 33, оф. 8, тел. (044) 531-37-68)

Керівник проекту: Синьоокий Олександр Вікторович 
Зміст проекту: Організація та проведення чотирьох 

сесій Школи професійної журналістики “Нова 
Україна”. Створення та запуск веб сторінки Школи. 
Організація промо–кампанії школи. 

Сума: 639 960 грн.

Організація: Державний вищий навчальний 
заклад “Запорізький національний університет” 
Міністерства освіти і науки України 
(69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
тел. (061) 761-45-46)

Керівник проекту: Манакін Володимир Миколайович 
Зміст проекту: Організація та проведення міжнародної 

науково-практичної конференції “Соціальні 
комунікації сучасного світу”, 22-24 квітня 2010 року, 
м. Запоріжжя. 

Сума: 31 142 грн.

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04071, м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 33, оф 8, тел. (044) 531-37-68)

Керівник проекту: Синьоокий Олександр Вікторович 
Зміст проекту: Організація та проведення Конференції 

випускників Школи професійної журналістики “Нова 
Україна”. 

Сума: 158 320 грн.

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: Підтримка проведення дослідження 

“Наслідки фінансової кризи для медіа-економіки” з 
метою визначення взаємозв’язку між глобальною 
фінансовою кризою та вмінням громадян приймати 
зважені рішення. Дослідження було проведено 
Індустріальним Телевізійним Комітетом на 
замовлення Інституту Відкритого Суспільства. 

Сума: 35 375 грн.

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Підтримка конвергенції традиційних 
та нових медіа в Україні

Кількість проектів: 30
Сума: 1 789 910 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 2,44%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 55 000
Волинська обл. 1 26 298
Дніпропетровська обл. 1 26 710
Житомирська обл. 1 43 780
Івано-Франківська обл. 1 18 000
м. Київ 11 769 067
Київська обл. 2 271 400
Луганська обл. 2 56 938
Львівська обл. 2 81 075
Рівненська обл. 1 31 520
Сумська обл. 1 61 045
Харківська обл. 1 100 000
Черкаська обл. 1 33 152
Чернівецька обл. 1 36 000
Чернігівська обл. 1 20 000
Операційні проекти 2 159 925

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Київський Національний Університет імені 
Тараса Шевченка (01601, м. Київ, 
Володимирська, 64, тел. 239-31-86)

Керівник проекту: Шевченко Вікторія Едуардівна 
Зміст проекту: Створення Консультаційного 

ресурсного центру нових медіа для інформування 
навчальних закладів про події в даній галузі 
http://www.newmedia.univ.kiev.ua, проведення семінарів, 
майстер-класів, круглих столів, лекцій з інтернет-
журналістики та нових медіа. Розробка концепції та 
контенту веб-ресурсу Консультаційного ресурсного 
центру нових медіа задля інформування про роботу 
центру і обміну досвідом, науковими досягненнями 
в галузі нових медіа. Організація для студентів 

регіональних навчальних закладів курсів навчання 
при Консультаційному ресурсному центрі нових 
медіа. Організація постійно діючих виїзних майстер-
класів з нових медіа та комунікаційних технологій. 
Розробка універсальних програм дисциплін, що 
викладаються в межах підготовки спеціалістів з 
нових медіа та комунікаційних технологій: “Вступ до 
Інтернету (специфіка використання мережі, блоги, 
пошук інформації)”, “Основи веб-дизайну (HTML, 
CSS)”, “Електронна графіка”, “Дизайн у рекламі”, 
“Веб-дизайн (Fleh, Dreamweaver)”, “Системи 
управління контентом (Динамічні електронні 
видання)”, “Громадська журналістика”). 

Сума: 74 390 грн.

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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Організація: Міська громадська організація 
“Сєвєродонецька агенція розвитку громади” (93400, 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а, 
тел. (06452) 5-51-50)

Керівник проекту: Попсуй Віра Володимирівна 
Зміст проекту: Впровадження тренінгового курсу для 

журналістів щодо ефективного використання нових 
медіа. Проведення тренінгу для громадських органі-
зацій міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ для втілення 
принципу залучення користувачів до наповнення ЗМІ 
через використання нових медіа. Проведення кон-
сультацій для представників ЗМІ та громадських 
організацій щодо використання нових медіа. 

Сума: 31 938 грн.

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Українсько-польське медіа-товариство” 
(79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 273/67, 
тел. (050) 371-55-90)

Керівник проекту: Заяць Роман Володимирович 
Зміст проекту: Проведення триденної онлайн майстерні 

та одноденного стажування в студії онлайн 
радіостанції M Joy. Організація тижневої практики 
кращого участика в студії онлайн радіостанції M Joy. 

Сума: 53 170 грн.

Організація: Громадська організація “Центр підтримки 
громадських і культурних ініціатив “Тамариск” 
(49000, м. Дніпропетровськ, а/с 907, 
тел. (0562) 716-45-77, 36-75-22)

Керівник проекту: Стаднічук Наталія Валеріївна 
Зміст проекту: Організація та проведення практичного 

семінару “Нові медіа – перспективи розвитку 
місцевих ЗМІ” та тренінгу “Використання блогів 
у діяльності місцевих ЗМІ” для журналістів 
місцевих ЗМІ малих міст та сільських районів 
Дніпропетровської області. Проведення консультацій 
для журналістів з питань створення та популяризації 
веб-сайту ЗМІ, використання блогів та інших питань 
використання Інтернет-технологій. 

Сума: 26 710 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація 
“П’ятниця” (79000, м. Львів, пр. Чорновола, 101/152, 
тел. (097) 700-66-75)

Керівник проекту: Крижанівська Світлана Миколаївна 
Зміст проекту: Розробка сайту громадської організації 

“П’ятниця” з урахуванням подкастів для Інтернет-
радіо. Проведення тренінгів фахівців радіо-сфери 
для журналістів, ведучих, подкастерів. Створення та 
запуск Інтернет-радіо “Понеділок”. 

Сума: 27 905 грн.

Організація: Громадська організація “Інтернет 
ініціативи” (03115, м. Київ, вул. Пушиної, 8-161, 
тел. (050) 640-41-68)

Керівник проекту: Саваневський Максим 
Володимирович 

Зміст проекту: Створення Школи соціальних медіа 
для журналістів на базі українського порталу 
watcher.com.ua. Створення бази знань, яка 
всебічно розкриватиме можливості застосування 
нових медіа в роботі ЗМІ: 20 навчальних розділів 
(Соціальні мережі, Твітер, пошукова оптимізація, 
персональний брендінг журналіста, взаємодія з 
аудиторією, формування спільноти прихильників і 
т.д.); 12 перекладених з іноземних мов та титрованих 
українською навчальних відео; 10 детально 
розібраних кейсів про успішне застосування 
соціальних медіа в роботі провідних світових ЗМІ; 
10 детально проаналізованих українських ЗМІ, які 
використовують у своїй роботі нові медіа. 

Сума: 73 400 грн.

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 серії майстер-класів для 

студентів факультету журналістики та гуманітарних 
дисциплін Волинського національного університету 
ім. Лесі Українки та Луцького гуманітарного 
університету з метою ознайомлення зі специфікою 
роботи Інтернет-видання та вимогами до журналістів. 
Проведення клубної зустрічі журналістів друкованих 
ЗМІ з експертом у сфері Інтернет-простору Віктором 
Левандовським “За філіжанкою кави та Інтернетом”, 
присвяченої аналізу якості веб-сайтів видань, 
ознайомленню з особливостями використання 
Інтернет-інструментів для просування сайту, 
загалом – ефективному використанню можливостей 
новітніх медіа. Проведення одноденного стажування 
учасників Школи в Інтернет-виданнях. Проведення 
конкурсу ідей і пропозицій щодо роботи інтернет-
видань Волині серед учасників Міні-школи та 
визначення переможців. Лобіювання запровадження 
на факультетах журналістики факультативних занять 
з Інтернет-журналістики. 

Сума: 26 298 грн.
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Організація: Сумська міська громадська організація 
“Центр досліджень регіональної політики” (40030, 
м. Суми, вул. Горького, 2, тел. (0542) 60-10-13)

Керівник проекту: Хоруженко Олександр Олегович 
Зміст проекту: Виготовлення серії авторських 

відеороликів із аналітичним оглядом політичних подій 
у Сумській області та прогнозами у форматі відео–
dispatch. Проведення дебатів “Чиста політика” на 
радіо Свобода-FM із використанням ресурсів сайту 
Сумського інтернет-телебачення. Розширення 
модулю блогерів на сайті через залучення лідерів 
громадської думки в Сумській області. Організація 
прес-конференцій в онлайн режимі. Переклад 
з англійської на українську відеоматеріалів з 
міжнародної тематики та забезпечення доступу до 
їх змісту широкого кола експертного середовища в 
Україні. 

Сума: 61 045 грн.

Організація: Сімферопольська міська громадська 
молодіжна соціально-екологічна організація “Світло” 
(95050, м. Сімферополь, вулиця Ростовська, 21, 
офіс 19, тел. (0652) 70-60-72)

Керівник проекту: Плаксун Антон Олександрович 
Зміст проекту: Проведення тренінгів у галузі нових 

медіа та Інтернет для журналістів. Створення 10 
Інтернет-сайтів для районних / сільських ЗМІ Криму 
(періодичні друковані видання), які раніше не були 
представлені в Інтернет-просторі Криму й України. 
Проведення навчання співробітників даних видань 
навичкам управління Інтернет-сайтами. 

Сума: 55 000 грн.

Організація: Рівненська обласна громадська 
організація “Рівненський медіа-клуб” (33028, 
м. Рівне, а/с 237, тел. (0362) 26-95-21)

Керівник проекту: Шинкарук Антон Любомирович 
Зміст проекту: Проведення круглого столу у 

форматі баркемп для журналістів і громадських 
активістів Рівненщини для визначення потреб 
і рівня обізнаності про соціальні медіа для 
громадянського суспільства. Підготовка матеріалів 
тренінгів, що базуються на американському та 
європейському досвіді застосування нових медіа для 
громадянського суспільства. Проведення 
12-ти одноденних тренінгів із обов’язковим 
залученням журналістів районних ЗМІ. Проведення 
підсумкової прес-конференції із визначенням 
перспектив застосування соціальних медіа на 
Рівненщині. 

Сума: 31 520 грн.

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

Керівник проекту: Озорович Мар’яна Олександрівна 
Зміст проекту: Організація 2-х тренінгів для 

представників традиційних ЗМІ Івано-Франківського 
регіону з використання новітніх інформаційних 
технологій та зростання професійного рівня 
журналістики в регіоні. 

Сума: 18 000 грн.

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: Переклад, редагування та розміщення 

на “Редакторському Порталі” матеріалів про 
використання нових медіа. Щотижнева розсилка 
інформаційного листа-анонсу нових публікацій на 
“Редакторському Порталі”. 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Український освітній центр реформ” (02002, м. Київ, 
вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3-ій під’їзд, оф. 285, 
тел. 490-69 88, 490-69-89)

Керівник проекту: Мовчан Ірина Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення 10-ти майстер-класів з 

Інтернет-журналістики для студентів факультетів 
журналістики вищих навчальних закладів України. 

Сума: 53 484 грн.

Організація: Черкаська обласна громадська організація 
“Черкаський прес-клуб” (18029, м. Черкаси, 
вул. Ярославська, 32, кв. 73)

Керівник проекту: Халупінський Сергій Євстахійович 
Зміст проекту: Створення консультаційного центру 

з нових медіа для ЗМІ регіону та журналістів з 
метою безкоштовного їх консультування щодо 
нових комунікаційних технологій. Проведення 
інтерактивних тренінгів для редакторів та менеджерів 
регіональних ЗМІ, які планують перехід своїх 
редакцій до конвергентних ньюзрумів. Проведення 
інтерактивних тренінгів для журналістів регіональних 
ЗМІ щодо роботи в нових медіа, освоєння новітніх 
технологій ЗМІ та підвищення професійного рівня. 
Проведення конкурсу серед ЗМІ та журналістів на 
краще використання нових медіа в своїй діяльності. 

Сума: 33 152 грн.
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Організація: Громадська організація “Опора” 
(91042, м. Луганськ, а/с 25, тел. (050) 275-28-08)

Керівник проекту: Данильченко Максим Олексійович 
Зміст проекту: Створення консультаційного центру 

для ЗМІ “Донбасмедіа” на базі офісу громадської 
організації та редакції Інтернет видання “Вільний 
репортер”. Видання брошури для регіональних 
ЗМІ Донбасу “Новітні технології для роботи у нових 
медіа: практичний посібник для регіональних ЗМІ 
та громадських організацій Донбасу”. Проведення 
конференції на тему “Роль новітніх медіа в розвитку 
сучасних регіональних ЗМІ Донбасу”. 

Сума: 25 000 грн.

Організація: Громадська організація “Індустріальний 
телевізійний комітет” (02660, м. Київ, вул. Хорива, 39-41, 
офіс 52, тел. (044) 353-13-98)

Керівник проекту: Чеботаєва Ірина Валеріївна 
Зміст проекту: Проведення двох майстер-класів 

для керівників новинних відділів національних 
телеканалів за участю двох зарубіжних викладачів – 
фахівців з нових медіа та конвергенції нових і 
традиційних медіа. 

Сума: 36 400 грн.

Організація: Асоціація професійних журналістів та 
рекламістів Житомирщини (10014, м. Житомир, 
вул. С. Корольова, 2, к. 201, тел. (0412) 47-47-09)

Керівник проекту: Новожилова Ірина Михайлівна 
Зміст проекту: Проведення семінару на тему 

можливостей нових медіа-технологій у роботі 
місцевих ЗМІ. Проведення двох тематичних майстер-
класів з використання Інтернет в роботі та створення 
власного Інтернет-видання чи сайту. Створення 
постійно діючого “віртуального консультаційного 
пункту” підтримки інноваційних ідей у місцевих ЗМІ. 

Сума: 43 780 грн.

Організація: Чернівецький прес-клуб реформ (58002, 
м. Чернівці, вул. Штейнбарга, 23, 
тел. (0372) 52-35-11)

Керівник проекту: Кирилюк Сергій Михайлович 
Зміст проекту: Створення масштабного форуму 

для ЗМІ на базі інтерактивного Інтернет-каналу. 
Закупівля та виготовлення навчального відео 
(фільмів, передач). Виготовлення спеціалізованого 
відео для людей з проблемами слуху. Переклад 
наукових сюжетів з англійської мови та переклад 
на німецьку та англійську пізнавальних сюжетів 
про регіон та фільму про область. Підготовка 
та проведення тренінгів щодо “нових медіа” для 
професійних журналістів за темами: Інтернет–
реклама і РR, популяризація свого сайту. 
Проведення конференції для журналістів 
традиційних ЗМІ “Інтернет-комунікація”, присвячену 
можливостям нових комунікаційних технологій. 
Створення консультаційного центру “Інформаційний 
Центр”, для надання допомоги та безкоштовних 
консультацій з Інтернет–тематики: як створити сайт 
видання, його підтримання та популяризація. 

Сума: 36 000 грн.

Організація: Громадська організація “ЦЕНТР ЮЕЙ” 
(01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 10, 
тел. (044) 254-63-09)

Керівник проекту: Заліщук Світлана Петрівна 
Зміст проекту: Розробка, запуск та популяризація 

Інтернет-порталу “Владометр”для громадського 
моніторингу політичних обіцянок та їх виконання, 
зміст якого генерується користувачами. 

Сума: 56 000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел. (044) 458-44 40)

Керівник проекту: Кулаков Андрій В’ячеславович 
Зміст проекту: Проведення професійних тренінгів 

з нових медіа для регіональних журналістів. 
Проведення аудиту новомедійних ресурсів та 
виявлення можливостей та потреб представників ЗМІ 
у нових комунікаційних технологіях. Забезпечення 
пост-тренінгової дистанційної підтримки цільових 
груп проекту. 

Сума: 69 545 грн.
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Організація: Прилуцьке міське об’єднання 
Всеукраїнського товариства “Просвіта” 
ім. Тараса Шевченка (Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Костянтинівська, 138, тел. (046) 373-52-54)

Керівник проекту: Григоренко Орися В’ячеславівна 
Зміст проекту: Організація та проведення Школи 

сучаснового медійника. 
Сума: 20 000 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Молодіжне об’єднання жінок України” 
(04119, м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8, корпус 11, 
кім. 603, тел. 490-96-25)

Керівник проекту: Клімович Сергій Олександрович 
Зміст проекту: Проведення дистанційного курсу 

навчання із користування соціальними медіа, 
створення тематичного блогу та вебинарів. 
Проведення конференції у форматі “баркемп”. 

Сума: 42 000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Незалежна асоціація телерадіомовників” 
(01015, м. Київ, а/с 269, тел. (044) 254-55-56)

Керівник проекту: Селютіна Світлана Михайлівна 
Зміст проекту: Проведення інформаційного семінару 

“Медіа на порозі змін. Нові тренди, що несуть 
нові технології” для топ-менеджерів, менеджерів з 
розвитку та власників регіональних ЗМІ. 

Сума: 39 460 грн.

Організація: Громадська організація “Інтернет 
ініціативи” (03115, м. Київ, вул. Пушиної, 8-161, 
тел. (050) 640-41-68)

Керівник проекту: Саваневський Максим 
Володимирович 

Зміст проекту: Проведення для 10-ти громадських 
організацій комунікаційного аудиту та підготовка 
стратегії роботи з новими медіа. Проведення 
консультування щодо роботи з новими медіа для 
НУО. 

Сума: 198 000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел. (044) 458-44-40)

Керівник проекту: Кулаков Андрій В’ячеславович 
Зміст проекту: Організація та проведення Зимової 

Школи з нових медіа MediaNext для студентів 
журналістики та медіа-активістів. 

Сума: 126 438 грн.

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

Керівник проекту: Свистович Михайло Богданович 
Зміст проекту: Модернізація користувацького 

інтерфейсу та функціоналу сайту “Майдан” на основі 
нових медіа (Web 2.0). 

Сума: 100 000 грн.

Організація: Громадська організація “Ресурсний центр 
розвитку громадських організацій “Гурт” (02094, 
м. Київ, вул. Попудренка, 52, оф. 609, 
тел. (044) 296-10-52)

Керівник проекту: Тимчук Тарас Володимирович 
Зміст проекту: Модернізація сайту gurt.org.ua. 

Проведення маркетингового дослідження та 
вивчення інформаційних потреб інститутів 
громадянського суспільства. Розробка стратегії 
розвитку інформаційної інфраструктури 
громадського сектору. 

Сума: 52 500 грн.

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04071, м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 33, офіс 8, тел. (044) 531-37-68)

Керівник проекту: Стельмашов Артем Кирилович 
Зміст проекту: Створення та запуск Інтернет-

сайту професійної та суспільно відповідальної 
журналістики “Нова “Україна”. 

Сума: 198 850 грн.

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: Проведення комунікаційного аудиту 

Міжнародного фонду “Відродження”, підготовка 
стратегії оптимізації комунікаційної діяльності Фонду. 

Сума: 39 925 грн.

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: Розробка та запуск нового порталу 

для громадських організацій з метою створення 
комунікаційної платформи, яка б сприяла обміну 
знаннями між громадськими організаціями, 
накопиченню та систематизації досвіду реалізованих 
проектів, забезпеченню широкому суспільному 
обговоренню програм, конкурсів та проектів 
Міжнародного фонду “Відродження”. 

Сума: 120 000 грн.
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Розвиток жанру журналістських розслідувань

Кількість проектів: 4
Сума: 341 402 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,47%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Івано-Франківська обл. 1 133 550
м. Київ 3 207 852

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Коломийська міська організація 
Всеукраїнської громадської організації 
“Громадянська мережа “ОПОРА” (78200, Івано-
Франківська обл., м. Коломия, вул. І.Мазепи, 1, 
тел. (03433) 7-28-06, (097) 729-07-09)

Керівник проекту: Маруняк Іван Дмитрович 
Зміст проекту: Організація та проведення триденної 

Школи журналістських розслідувань. Проведення 
конкурсу на кращі журналістські розслідування. 
Організація підсумкової конференції для журналістів 
і представників неурядових інституцій з метою 
обговорення формату співпраці та перспектив 
розвитку журналістських розслідувань. 

Сума: 133 550 грн.

Організація: Українсько-польський журналістський клуб 
“Без упереджень” (01024, м. Київ, вул. Сєчєнова, 7-а, 
кв. 45, тел. (050) 330-70-32)

Керівник проекту: Шалайський Олексій Степанович 
Зміст проекту: Здійснення шести журналістських 

розслідувань з проведення державних закупівель у 
Києві та регіонах України. 

Сума: 61 200 грн.

Організація: Громадська організація “За професійну 
журналістику” (01054, м. Київ, а/с 154, 
тел. (044) 287-70-74)

Керівник проекту: Соболєв Єгор Вікторович 
Зміст проекту: Проведення журналістських 

розслідувань з ключових для Києва проблем. 
Проведення кампаній з лобіювання вирішення 
піднятих у розслідуваннях проблем. Розробка 
та запуск порталу для громадських активістів 
задля вирішення суспільно важливих проблем та 
юридичний захист інтересів громади. 

Сума: 86 700 грн.

Організація: Громадська організація “Інститут розвитку 
регіональної преси” (01030, м. Київ, 
тел. (044) 234-25-66)

Керівник проекту: Лаба Катерина Геннадіївна 
Зміст проекту: Організація та проведення Третьої 

щорічної всеукраїнської конференції журналістів-
розслідувальників. 

Сума: 59 952 грн.

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Сприяння у забезпеченні дотримання 
прав журналістів

Кількість проектів: 4
Сума: 592 150 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,81%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 3 527 150
Одеська обл. 1 65 000

Проекти, підтримані за програмою:

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: Бойко Анатолій Михайлович 
Зміст проекту: Підготовка, друк та поширення 

“Пам’ятки журналіста на місцевих виборах 
2010 року” та порадників для журналістів під час 
місцевих виборів 2010. Створення окремої рубрики 
на www.izbirkom.od.ua про хід виборчої кампанії. 
Створення Центру правової допомоги журналістам 
та ЗМІ під час місцевих виборів (у містах Одеса, 
Миколаїв, Херсон) та єдиної телефонної “гарячої 
лінії”. Підготовка аналітичного звіту стосовно ролі 
ЗМІ та журналістів у місцевих виборах 2010 року 
(Одеська, Миколаївська, Херсонська області). 

Сума: 65 000 грн.

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. Оприлюднення результатів моніторингу 
у щомісячному звіті “Барометр свободи слова” 
українською та англійською мовами. Проведення 
опитування журналістів для визначення антирейтингу 
“Вороги преси України”. 

Сума: 155 200 грн.

Організація: Професійна спілка працівників ЗМІ 
“Медіафронт” (04112, м. Київ, вул. О. Теліги, 3а, 
кв. 44, тел. (067) 443 01 29)

Керівник проекту: Синяговський Владислав Юрійович 
Зміст проекту: Проведення моніторингу порушень 

прав журналістів. Проведення навчальних заходів у 
регіонах України з метою унеможливлення проявів 
цензури та утисків свободи слова. 

Сума: 186 150 грн.

Організація: Громадська організація “Телекритика” 
(01030, м. Київ, бул. Шевченка, 34-б (3 поверх), 
тел. (044) 234-70-91)

Керівник проекту: Лигачова-Чорнолуцька Наталія 
Львівна 

Зміст проекту: Проведення щотижневого експертного 
аналізу підсумкових інформаційно-аналітичних 
телепрограм центральних телеканалів України. 
Створення циклу відеоматеріалів (лекцій, тренінгів) 
провідних медіаекспертів з аналізом зафіксованих 
моніторингом порушень журналістських стандартів. 
Широке оприлюднення результатів моніторингу та 
відеолекцій. 

Сума: 185 800 грн.

ПРОГРАМА “ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

ЄВРОПЕЙСЬКА 
ПРОГРАМА
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
Кількість проектів: 74 
Сума: 6 696 937 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 8,7%

Мета діяльності програми: сприяння європейській інтеграції України шляхом фінансової та 
експертної підтримки громадських ініціатив.

Пріоритети програми на 2010-2011 роки:

• Посилення впливу громадянського суспільства на відносини між Україною і ЄС
• Інтеграція громадянського суспільства України до загальноєвропейського
• Усунення бар’єрів для контактів між людьми, між Україною і ЄС
• Підвищення суспільного запиту на європеїзацію України
• Сприяння розвитку європейських студій у вищій школі України

Конкурси 2010 року: 

• “Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи” – був 
спрямований на встановлення зв’язків/співпраці між аналітичними центрами та/або 
громадськими організаціями України і країн Західної Європи для збільшення присутності 
української експертної думки у країнах Західної Європи та поширення кращого 
західноєвропейського досвіду, стандартів та практик в Україні. Конкурс оголошувався у 
2010 році двічі, загальна кількість поданих заявок – 18, з них підтримано – 3.

• “Європейська ідентичність України”, у рамках якого були підтримані проектні пропозиції, 
що передбачають здійснення досліджень, видання публікацій, виготовлення та поширення 
фільмів, проведення заходів з підвищення обізнаності щодо історичних, культурних 
та людських зв’язків України, її окремих регіонів та міст з Європою. Кількість поданих 
заявок – 70, з них підтримано – 8.

• тендер “Проведення Школи європейської інтеграції для лідерів громадянського 
суспільства України” з метою проведення пілотної Школи європейської інтеграції для 
підвищення спроможності представників різних сегментів громадянського суспільства 
України використовувати можливості європейської інтеграції для просування реформ, 
впровадження європейських стандартів та успішних громадських практик. Кількість 
поданих заявок– 2, з них підтримано – 1.

• “Розвиток мережі регіональних Центрів європейської інформації на базі обласних 
універсальних наукових бібліотек” – був спрямований на продовження та розширення 
діяльності існуючих обласних Центрів європейської інформації. Кількість поданих заявок – 
18, з них підтримано – 15.

• “Проведення науково-практичних конференцій з актуальних питань європейської 
інтеграції України”, у рамках якого було підтримано проведення міжнародних науково-
практичних конференцій на базі вищих навчальних закладів України з метою розвитку 
академічного дискурсу з питань європейської інтеграції України, орієнтованого на актуальні 
практичні питання відносин Україна – ЄС. Кількість поданих заявок – 26, з них підтримано – 3.



МФВ • Річний звіт 2010 • Європейська програма 141
P

34
9,

 

• “Переклад українською мовою іноземної літератури з європейської інтеграції та 
посткомуністичної трансформації” – у рамках якого було підтримано видання українською 
мовою (вперше) сучасної наукової літератури з європейської інтеграції, посткомуністичної 
трансформації в країнах Центрально-Східної Європи, а також процесів державотворення 
в Україні. Кількість поданих заявок – 8, з них підтримано – 4.

• “Видання вітчизняної літератури з європейської та євроатлантичної інтеграції”, 
спрямований на видання та перевидання української якісної літератури з європейської та 
євроатлантичної інтеграції. Кількість поданих заявок – 19, з них підтримано – 3.

Також у 2010 році було підтримано 36 (із 52 поданих) позаконкурсних проектних пропозицій.
Загалом у 2010 році на розгляд Європейської програми надійшло 213 проектних пропозицій, з яких 
було 73 підтримано (що є у півтора рази більше, ніж у попередні роки). Також був реалізований 
1 операційний проект.

Важливі ініціативи 2010 року:

Громадський контроль виконання євроінтеграційних зобов’язань України залишався одним з 
ключових пріоритетів Європейської програми. Відповідний проект моніторингу виконання Порядку 
денного асоціації Україна-ЄС (основного політично зобов’язуючого документу у відносинах з ЄС з 
кінця 2009 року) реалізується консорціумом чотирьох незалежних аналітичних центрів (Український 
незалежний центр політичних досліджень, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 
Центр політико-правових реформ за медійної підтримки МГО “Інтерньюз-Україна”) у співпраці з 
Громадською експертною радою при Українській частині Комітету з питань співробітництва між 
Україною та ЄС, а також робочою групою громадських експертів з екологічних аспектів європейської 
інтеграції. У проекті взяли участь тридцять експертів незалежних аналітичних центрів.
Важливість громадського моніторингу європейської інтеграції України полягає у тому, що 
європейська інтеграція є основою і орієнтиром для реалізації внутрішніх реформ України у майже 
всіх сферах. Відтак, громадський моніторинг допомагає діагностувати, наскільки риторика і 
декларації про реформи та європейський вибір України збігаються з реальними діями Уряду. 
Порядок денний асоціації Україна-ЄС (ПДА) – це базовий документ, що замінив План дій Україна-
ЄС, і починаючи з 2009 року регулює відносини між Україною та ЄС до укладення Угоди про 
асоціацію. Виконання зобов’язань у рамках Порядку денного асоціації має на меті наближення 
рівня життя, урядування, ведення економічної політики в Україні до європейських стандартів.
Протягом 2010 року в рамках проекту було видано два проміжні звіти, а також опубліковано низку 
експертних оцінок щодо різних завдань, передбачених Порядком денним асоціації. Протягом 2011 
року очікується видання ще одного проміжного звіту, а також підсумкового звіту. 
Проміжні результати громадського моніторингу, опубліковані напередодні Саміту Україна-ЄС у 
листопаді 2010 р., показують, що Україна виконала лише 4 з понад 60-и пріоритетів реформ, 
передбачених Порядком денним асоціації. Загальною тенденцією є стагнація з питань політичного 
діалогу, а також погіршення стану справ у сфері прав людини та дотримання демократичних 
процедур. Дещо краще виглядає ситуація у сфері економіки, зокрема у питаннях торгівлі.
Більше інформації на інформаційних ресурсах:
www.es-ukraina.blogspot.com
http://eu-pda.livejournal.com
Громадські експерти України долучилися до розробки Стратегії ЄС 
щодо розвитку Дунайського регіону
Представники громадських організацій зі Львова, Києва, Чернівців, Ужгороду, Одеси, Татарбунарів 
та Ізмаїлу, які увійшли до Робочої групи з питань розвитку Дунайського регіону під егідою 
Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між 
Україною та ЄС, розробили документ “Громадське бачення участі України в Європейській стратегії 
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розвитку Дунайського регіону”. Ці пропозиції спиралися, зокрема, на результати громадських 
слухань у м. Ізмаїл. 
Бачення громадськості щодо розвитку Дунайського регіону було відзначене в офіційній позиції 
України, що містить конкретні проекти та ініціативи, які були передані Європейській Комісії. 
Пропозиції мають на меті покращити життя місцевого населення Дунайського регіону в таких 
сферах як охорона довкілля, транспорт, енергетика, культура, безпека та інституційний розвиток. 
Зокрема, запропоновано реалізувати проекти спорудження міжнародної вантажо-пасажирської 
паромної переправи Орловка-Ісакча та мосту на даному переході, будівництва автомагістралі 
Одеса-Рені протяжністю 261 км із мостовим переходом через Дністровський лиман, створити 
систему поводження із побутовими відходами в населених пунктах регіону, реалізувати заходи 
щодо попередження повеней, проекти розвитку сільського, зеленого, винного та круїзного 
туризму. Також планується забезпечити населення доступом до питної води, впровадити органічне 
сільське господарство та вирішити наболілу проблему озера Сасик, розширити заповідні об’єкти 
для збереження та відновлення цінних видів флори та фауни регіону.
Стратегія ЄС з розвитку Дунайського регіону, розробку якої ініціювала у 2009 році Європейська 
Комісія, є баченням напрямків розвитку Дунайського регіону в цілому в таких сферах як охорона 
довкілля, транспорт, енергетика, культура, безпека та інституційний розвиток. Стратегія стосується 
окремих придунайських регіонів 14-ти країн, у яких проживає 115 мільйонів осіб, 6 мільйонів з яких 
живуть в Україні. Позиція України, що була надана Європейській Комісії в серпні 2010 року, є 
результатом спільної роботи Робочої групи українського громадянського суспільства з розвитку 
Дунайського регіону і Міжвідомчої робочої групи з підготовки Стратегії ЄС для Дунайського регіону 
при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України. Таким чином, це стало унікальним 
прикладом ефективної співпраці громадськості та уряду.

Перспектива подорожей без віз стала ближчою

Громадська ініціатива “Європа без бар’єрів” (www.novisa.org.ua) протягом 2010 року здійснила 
низку заходів, спрямованих, по-перше, на запровадження безвізового режиму між Україною та 
ЄС, і, по-друге, на покращення умов отримання віз українськими громадянами до ЄС в рамках 
Угоди про спрощення оформлення віз.
За першим напрямком, ініціатива “Європа без бар’єрів” представила результати дослідження 
законодавчого забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною, 
співорганізувала слухання у Комітеті Верховної Ради з питань європейської інтеграції на тему 
“Законодавче забезпечення безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом”. Було 
започатковано співпрацю з Центром європейської політики (Брюссель) і Європейською ініціативою 
стабільності (Брюссель-Берлін-Стамбул), яка відіграла важливу роль у запроваджені безвізових 
подорожей до ЄС для громадян країн Західних Балкан, провела круглі столи у Брюсселі та 
Києві на тему перспектив запровадження безвізового режиму для України та інших країн Східної 
Європи з боку ЄС. Було вперше представлено в Україні відповідний досвід країн Західних Балкан 
за участю експертів з цих країн, а також підготовлено публікацію “Безвізова Європа для країн 
Східного Партнерства: шляхи досягнення”.
У результаті цих та інших адвокаційних зусиль, ЄС у листопаді 2010 року надав Україні План 
дій з лібералізації візового режиму – перелік кроків, які потрібно здійснити Україні для набуття 
безвізового режиму з ЄС. Робота над виконанням цього Плану вимагає скоординованих і 
систематичних зусиль з боку Кабінету міністрів, профільних міністерств, парламентських комітетів 
та парламенту в цілому із залученням незалежних експертів, як з України, так і з Європейського 
Союзу.
Основні напрямки реформ, що їх потрібно здійснити в рамках виконання Плану дій – це 
міграційна політика, безпека документів, захист персональних даних, управління кордонами та 
антикорупційна політика. Стан законодавчого та інституційного забезпечення в усіх цих напрямках 
в Україні залишається незадовільним. Відтак, основне завдання на сьогодні – це здійснення 
необхідних внутрішніх реформ, які зроблять Україну реальним претендентом на безвізовий режим 
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з ЄС. Активна громадськість та ЗМІ мають сьогодні консолідувати зусилля і вимагати від влади 
здійснення відповідних реформ.
У сфері покращення умов видачі віз українським громадянам, Ініціатива “Європа без бар’єрів” 
у жовтні 2010 року оприлюднила результати четвертої хвилі громадського моніторингу видачі віз 
країн-членів ЄС громадянам України (попередні хвилі проведені у 2006, 2008 та 2009 роках). Було 
досліджено процедуру видачі віз консульськими службами 20 країн-членів ЄС та Шенгенської 
зони в Україні (31 консульська установа у дев’яти містах України, з них 20 установ – у місті Києві), 
а також складено “рейтинг шенгенських консульств” в Україні (за різними показниками якості 
консульських послуг). Найкращою за сукупністю усіх показників визнано консульську службу 
Угорщини, яка представлена в Україні трьома консульствами – у Києві, Ужгороді та Берегові. 
Найгіршою – консульську службу Греції, яка також представлена трьома установами – у Києві, 
Одесі та Маріуполі. На презентації результатів були присутні керівні представники 14-ти із 20-ти 
досліджених консульських служб, що є високим показником, який свідчить про належну репутацію 
проекту і високий рівень довіри до Ініціативи “Європа без бар’єрів” як неупередженої та фахової 
громадської ініціативи.
Основними висновками є те, що Угода про спрощення оформлення віз функціонує краще, 
ніж у 2008 році, але у порівнянні з 2009 роком подальшого помітного прогресу не досягнуто. 
Так, зафіксоване зменшення часу, проведеного у чергах (переважно завдяки запровадженню 
провайдерів зовнішніх послуг (візових центрів), що, у той самий час, здорожує вартість віз); питома 
вага безкоштовних віз стабілізувалась на рівні приблизно 30%; термін розгляду візової заявки у 10 
календарних днів, встановлений Угодою про спрощення оформлення віз, дотримується у понад 
80% випадків, що свідчить про певне покращення у порівнянні з попередніми роками. Питома вага 
відмов у візах в середньому стабілізувалась на відносно невисокому рівні (4,6% згідно офіційних 
даних та 7% згідно даних опитування), однак із збереженням суттєвої (у п’ять і більше разів) 
різниці між окремими консульськими установами, що свідчить про наявність “політичної складової” 
у практиці консульств. Біля 12% всіх віз, виданих громадянам України, є річними, або наближеними 
до цього терміну, але візи терміном дії 2, 3, 5 років все ще є рідкісним явищем (менше 1%). 
Також Ініціатива “Європа без бар’єрів” представила (у Києві та регіонах) коментований переклад 
Візового Кодексу Європейського Союзу (що набув чинності 5 квітня 2010 року). Запровадження 
Візового кодексу ЄС внесло загалом позитивні, але незначні корективи у візову практику 
консульських установ. Це – повна уніфікація анкет-заявок на отриманні візи; збільшення 
кількості багаторазових віз терміном дії 6 місяців і більше, і відповідно певне скорочення кількості 
багаторазових віз з коротким терміном дії.
Детальніше про діяльність Ініціативи – на сайті www.novisa.org.ua. 

За участю громадських експертів засади української екологічної 
політики наближено до вимог ЄС

14 січня 2011 року набрав чинності Закон України “Про основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики до 2020 року”, ухвалений Верховною Радою 21 грудня 2010 року. Це означає, 
що Україна виконала головне в екологічній галузі зобов’язання в рамках реалізації Порядку 
денного Асоціації Україна – ЄС на 2010 рік. Ухвалений закон визначає мету і принципи державної 
екологічної політики, стратегічні цілі та завдання, інструменти і етапи реалізації національної 
екологічної політики; очікувані результати виконання стратегії. Стратегія містить положення, 
виконання яких дозволить наблизити засади української екологічної політики до вимог ЄС.
Проект закону, розроблений за участю громадськості, науковців та депутатів Верховної Ради 
України, з 2008 року неодноразово повертався на доопрацювання внаслідок процедурних порушень 
та змін урядів. Громадськість, зокрема Робоча група з екологічної політики Громадської ради при 
Мінприроди, пильно відстежувала процес обговорення та ухвалення цього довгоочікуваного 
документу і неодноразово висловлювала занепокоєння непрозорістю процесу, вимагала його 
доопрацювання та відкритого обговорення, як передбачено українським законодавством. 
Підготовлені й подані письмові коментарі громадських експертів неодноразово ігнорувалися чи 
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згодом “вимивалися” з тексту. Суттєвого прогресу у розвиткові діалогу Мінприроди і громадськості 
щодо змісту Стратегії вдалося досягти тільки восени 2010 року. 
Ухвалення до кінця 2010 року Стратегії державної екологічної політики було основною умовою 
отримання Україною бюджетної підтримки від Європейського Союзу та уряду Швеції в загальному 
розмірі до 45 мільйонів євро. У ході розробки Стратегії Європейська Комісія повідомила уряду 
України, що залучення громадськості до процесу підготовки Стратегії є одним із базових принципів 
підготовки і впровадження політики європейського зразка; Європейська комісія вважала, що 
участь громадськості в підготовці проекту Стратегії також є необхідною умовою надання бюджетної 
підтримки на реалізацію Стратегії і очікувала, що проект цього документа пройде належне 
громадське обговорення, а слушні пропозиції будуть використані для його вдосконалення. Така 
позиція Європейської Комісії, очевидно, вплинула на бажання уряду України співпрацювати з 
організованою екологічною громадськістю.
Згідно з ухваленим Законом, Кабінету Міністрів України доручено розробити та затвердити 
до 31 березня 2011 року Національний план дій (НПД) з охорони навколишнього природного 
середовища. Робоча група екологічних громадських організацій України “Екоінт”, у співпраці з 
Громадською радою при Мінприроди та Громадською експертною радою при українській частині 
Комітету Україна-ЄС, планує продовжувати моніторинг цього процесу, а також провести серію 
громадських експертних обговорень проекту НПД у різних регіонах України та в м. Києві.

Утверджується європейська ідентичність України

Протягом 2010 року за ініціативи та підтримки Європейської програми було організовано низку 
заходів, спрямованих на популяризацію історико-культурних зв’язків з Європою та приналежності 
України до європейської цивілізації, в Автономній республіці Крим, Волинській, Дніпропетровській, 
Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, 
Херсонській, Чернівецькій областях, містах Київ, Кременчук, Маріуполь та Севастополь. 
Так, у Луганській області провели історично-краєзнавче дослідження і “розшукали” 
європейців, які зробили значний внесок у розвиток цього регіону України. У різні часи, починаючи 
з 1724 року, представники народів Європи працювали на території Луганської області, створюючи 
вугільні та металургійні підприємства, медичні та освітні установи, культурні й архітектурні 
цінності. Карл Гаскойн, Густав де Кальве, Казимир Мсциховський, Густав Гартман, Іоганн Даль, 
Рудольф Геннефельд, Фредерик Ле Пле – всі вони стали часткою історії Луганська, Лисичанська, 
Слов’яносербська, Алчевська, Стаханова, Сватова та інших міст, та сіл нашої області. За 
результатами дослідження було видано книжку “Європейське обличчя Луганщини” та проведено 
однойменну пересувну виставку.
Було представлено результати першого на дану тематику соціологічного дослідження молоді 
Криму, які ілюструють рівень європейської ідентичності кримської молоді, її ставлення до Європи 
і європейських цінностей. Зокрема, лише кожен четвертий молодий кримчанин вважає себе 
європейцем. Кримська молодь не знає, що таке європейські цінності – відповіді на таке питання 
змогли навести лише 12% опитаних. Абсолютна більшість молодих кримчан ніколи “вживу” не 
спілкувалася з іноземцем з країни ЄС (таких, що мали такий досвід – лише 17%), не відвідувала 
країни ЄС (лише 7% відвідували), не має там друзів, родичів або знайомих (таких, що мають, 
виявилося аж 4%). Це свідчить про надзвичайно низький рівень людських контактів з іншими 
країнами Європи, або, іншими словами, про неінтегрованість кримської молоді у європейський 
простір. У той самий час більшість молодих кримчан підтримує проведення реформ для досягнення 
європейських стандартів у політиці, управлінні, праві, економіці, соціальній та освітній сферах.
Також, у травні 2010 року тисячі жителів та гостей Києва, Миколаєва, Севастополя та Львова 
стали учасниками та глядачами “європейських парадів”, що відбулися у травні-червні 2010 
року у рамках святкування Дня Європи в Україні. Піша хода центральними вулицями та площами 
цих міст супроводжувалася різноманітними театралізованими дійствами – театром на ходулях, 
виступами барабанниць, концертами. Проведення Європейських парадів у містах України стало 
інноваційною інформаційно-розважальною акцією, що урізноманітнила формат традиційного 
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“Дня Європи” в Україні. Фактично, ці паради стали першими вуличними демонстраціями на 
підтримку європейської інтеграції України. Їхньою метою був заклик не бути байдужим до шляху, 
яким іде Україна, підтримка прагнень до європейських цінностей і стандартів життя в Україні. 
Очікується, що “Європейський парад” стане щорічною традиційною акцією під час святкування 
Дня Європи.
Крім того, у 14 регіонах України Мережа центрів європейської інформації провела більше 35 
святкових заходів до Дня Європи – для представників шкільних європейських клубів, студентів, 
освітян, представників громадських організацій, ЗМІ та громади міст Сімферополя, Вінниці, 
Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровограда, Луганська, Львова, Миколаєва, Рівного, 
Сум, Харкова, Хмельницького, Чернівців та Чернігова. У результаті було залучено понад 10 тисяч 
громадян України до участі в європейських вуличних акціях, естафетах, квестах, ярмарках, 
форумах, дебатах, семінарах, турнірах, вікторинах, фотовиставках та конкурсах малюнку на 
європейську тематику.

Труднощі у 2010 році

Зміна влади в Україні на початку 2010 року змінила контекст відносин між Україною і ЄС: керівники 
ЄС вітали демократичний характер виборів в Україні та обіцянки рішучих реформ з боку нової 
влади. Європейський парламент рекомендував надати Україні перспективи членства та безвізового 
режиму. Європейська Комісія уперше сформувала чіткий список пріоритетних реформаторських 
кроків, очікуваних від України, з зазначенням часових орієнтирів та форм можливої допомоги з 
боку ЄС; цей список пріоритетів конкретизував положення Порядку денного асоціації. Кабінет 
міністрів України ухвалив план заходів на виконання пріоритетів Європейської Комісії. 
Утім, перші стратегічні кроки нової влади у напрямку зовнішньополітичного зближення з 
Росією (“стратегічного балансування” між Заходом і Росією) та у внутрішній політиці (наступ 
на демократичні свободи) викликали занепокоєння щодо перспектив розвитку відносин з ЄС. 
Так, попри позитивну динаміку двосторонніх відносин Україна-ЄС у 2010 році, а саме прогрес 
у підготовці Угоди про Асоціацію та безвізовий діалог, внутрішні події в Україні у 2010 році 
свідчить про зниження рівня демократії, згортання політичних свобод, цілеспрямоване, політично 
вмотивоване кримінальне переслідування тощо. На міжнародній арені оцінка демократії та свобод 
в Україні значно погіршилася саме за останній рік. Хоча внутрішньополітичні проблеми в країні 
не досягли того рівня, який би дозволив європейцям перейти на мову ультиматумів, сумніви в ЄС 
щодо готовності України відповідати європейським демократичним цінностям можуть ускладнити 
процес переговорів про підписання Угоди про асоціацію.
Відповідно, зростає значення громадського моніторингу виконання зобов’язань України у сфері 
європейської інтеграції як зовнішнього запобіжника зсуву України з демократичного шляху 
розвитку. Для здійснення комплексного моніторингу за всіма ключовими сферами, у яких Україна 
взяла на себе зобов’язання перед ЄС, потрібні більші ресурси, ніж ті, що наявні у Європейської 
програми зараз. Окрім того, є додаткові ніші, які потребують наповнення громадською 
активністю – посилення ролі громадянського суспільства у реалізації і розвитку Ініціативи “Східне 
партнерство”, а також підвищення обізнаності в Україні щодо практичних аспектів європейської 
інтеграції та подій за межами України. Наприклад, реалізація завдання поглиблення зв’язків 
українського громадянського суспільства з загальноєвропейським ускладнюється, по-перше, 
загальним станом громадянського суспільства України (невелика кількість аналітичних центрів 
та загальнонаціональних громадських платформ, які могли б співпрацювати з європейськими). 
По-друге, досі незначного прогресу досягнуто у становленні Громадського форуму Східного 
партнерства та активності українських громадських організацій у його роботі. Відповідно, 
Європейська програма у 2011 році працюватиме за тими же пріоритетами, що і у 2010 році, але з 
певними зміщеннями акцентів відповідно до зазначених труднощів та потреб.

Партнерство та співпраця:

У 2010 році програма співпрацювала з програмою “Схід-Схід: партнерство без кордонів”, Офісом 
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Інституту Відкритого Суспільства у Брюсселі, Фондом Стефана Баторего (Польща), Бюро 
європейської 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, Громадською ініціативою “Європа без бар’єрів”, Мережею Центрів європейської інформації 
України, Фондом ім. Фрідріха Наумана, Швейцарським посольством в Україні, фундацією “Норла” 
(Норвегія).

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 87 304
Вінницька обл. 2 88 920
Волинська обл. 3 166 405
Дніпропетровська обл. 1 58 800
Донецька обл. 4 206 856
Закарпатська обл. 1 68 000
Запорізька обл. 1 55 600
Івано-Франківська обл. 1 41 135
м. Київ 30 3 579 179
Кіровоградська обл. 1 51 355
Луганська обл. 3 281 113
Львівська обл. 6 522 235
Миколаївська обл. 1 53 940
Одеська обл. 4 392 360
Полтавська обл. 1 60 620
Рівненська обл. 1 50 990
Сумська обл. 2 223 850
Харківська обл. 3 142 764
Херсонська обл. 1 53 670
Хмельницька обл. 1 60 460
Чернівецька обл. 3 167 046
Чернігівська обл. 2 159 890
Операційні проекти 1 124 445
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Посилення впливу громадянського суспільства 
на відносини між Україною та ЄС

Кількість проектів: 5 
Сума: 970 538 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,32%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 4 830 077
Львівська обл. 1 140 461

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: Тищенко Юлія Анатоліївна 
Зміст проекту: Здійснення експертним консорціумом 

постійного громадського моніторингу виконання 
Порядку денного асоціації між Україною і ЄС у 2010 
році. Надання оперативних поточних коментарів, 
підготовка та представлення щоквартальних та 
річного моніторингових звітів, надання пропозицій до 
звіту Європейської Комісії щодо України за 2010 рік, 
представлення результатів постійного моніторингу 
на блозі проекту http://es-ukraina.blogspot.com.

Сума: 478 940 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Інтерньюз–Україна” (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 
(а/с 57), тел. (044) 458-44-40)

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир Анатолійович 
Зміст проекту: Донесення ключових меседжів 

громадського експертного моніторингу виконання 
Порядку денного асоціації (ПДА) Україна – ЄС 
до міжнародної громадськості через здійснення 
перекладу двох проміжних моніторингових звітів 
проекту англійською мовою. Проект, що передбачає 
медійний супровід громадського моніторингу 
виконання ПДА і виконується “Інтерньюз–Україна”, 
був підтриманий з бюджету 2009 року. 

Сума: 40 412 грн.

Організація: Всеукраїнська екологічна громадська 
організація “МАМА-86” (03057, м. Київ, 
вул. Академіка Янгеля, 4, офіс 126, 
тел. (044) 456-13-38)

Керівник проекту: Голубовська-Онісімова Ганна 
Миколаївна 

Зміст проекту: Забезпечення участі громадськості 
в розробці Національного плану дій на 2011 – 
2013 рр. до Стратегії національної екологічної 
політики шляхом проведення регіональних 
громадських обговорень проекту в 4 регіонах 
України. Підвищення обізнаності зацікавленої 
української громадськості та урядовців щодо 
сучасного стану розвитку політики “озеленення 
економіки” ЄС, а також сучасних міжнародних 
дебатів на тему “зеленої економіки” та будівництва 
низьковуглецевого суспільства в ЄС шляхом 
проведення конференції “Зелена економіка – 
європейський вибір України” за співфінансування 
посольства Швейцарії в Україні. 

Сума: 159 605 грн.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА



МФВ • Річний звіт 2010 • Європейська програма 148

P
34

9,
 

Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Екологія-Право-Людина” (79000, м. Львів, а/с 316, 
тел. (0322) 25-76-82)

Керівник проекту: Мелень Ольга Мар’янівна 
Зміст проекту: Об’єднання та активізація зусиль 

громадськості України в напрямку формування 
української позиції щодо Дунайської стратегії шляхом 
створення робочої групи представників екологічних 
неурядових організацій, проведення семінару та 
громадських слухань в українському Придунав’ї, 
розробки Плану заходів та проектів для реалізації 
Дунайської стратегії, надання відповідних пропозицій 
уряду України та Європейській комісії. 

Сума: 140 461 грн.

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: Дослідження сучасного стану та 

перспектив відносин між Україною і Європейським 
Союзом у сферах зовнішньої політики, безпеки та 
оборони на тлі початку імплементації принципових 
положень Лісабонського договору ЄС та їх впливу 
на ключові зовнішньополітичні українські пріоритети. 
Проведення міжнародної конференції та видання 
аналітично-інформаційного збірника. 

Сума: 151 120 грн.

Інтеграція громадянського суспільства України 
до загальноєвропейського

Кількість проектів: 10 
Сума: 1 394 805 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,90%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 96 300
м. Київ 8 1 099 505
Одеська обл. 1 199 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“КОЛО” (01004, м. Київ, вул. Горького, 26/26, 
тел. (044) 248-73-80)

Керівник проекту: Когут Андрій Андрійович 
Зміст проекту: Забезпечення участі чотирьох 

представників українських громадських організацій 
у Другому Громадському форумі Східного 
партнерства у Берліні; проведення установчої 

конференції Української національної платформи за 
результатами Другого Форуму з метою збільшення 
поінформованості та активізації діяльності 
українських громадських організацій в рамках 
Громадського форуму Східного партнерства. 

Сума: 141 100 грн.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Всеукраїнська екологічна громадська 
організація “МАМА-86” (03057, м. Київ, 
вул. Академіка Янгеля, 4, офіс 126, 
тел. (044) 456-13-38)

Керівник проекту: Голубовська-Онісімова Ганна 
Миколаївна 

Зміст проекту: Активізація і координація екологічних 
громадських організацій України з метою впливу на 
розвиток відносин між Україною та ЄС і наближення 
України до ЄС у сфері навколишнього середовища. 
Конкретні точки впливу: Європейська політика 
сусідства (фінансові механізми Інструменту ЄПС, 
річні звіти щодо України в рамках ЄПС); Ініціатива 
Східного партнерства (екологічна складова 
багатостороннього виміру); виконання Порядку 
денного асоціації між Україною та ЄС; переговорний 
процес щодо Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС. 

Сума: 160 383 грн.

Організація: Громадська організація “Інститут Світової 
Політики” (01021, м. Київ, вул. Інститутська, 24/7, 
офіс 6, тел. (044) 253-28-53)

Керівник проекту: Солодкий Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Організація навчання й тестування 

нової технології аналізу політики (HCSS Metaphore) 
в Україні для покращення моніторингу питань, 
пов’язаних з передбаченням майбутніх тенденцій в 
Україні та ЄС. Підготовка та написання окремих звітів 
з використанням цієї технології на теми: майбутнє 
України, майбутнє відносин Європейського Союзу 
і України, майбутнє європейської енергетичної 
безпеки і роль України, майбутнє відносин НАТО і 
України та ін. 

Сума: 159 349 грн.

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

Керівник проекту: Зелінська Ольга Володимирівна 
Зміст проекту: Участь групи з шести провідних 

українських експертів (державних структур і 
незалежних аналітичних центрів) у тренінгу Центру 
європейських безпекових студій (CESS, м. Гронінген, 
Нідерланди). Підготовка та видання публікації 
“Розвиток демократичних стандартів безпекового 
сектору України: залучення найкращих практик 
Західної Європи” (з конкретними рекомендаціями 
для України), її презентація в Україні та Нідерландах. 

Сума: 199 000 грн.

Організація: Громадська організація “Український 
інститут публічної політики” (01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 69/6, тел. (044) 248-72-52)

Керівник проекту: Чумак Віктор Васильович 
Зміст проекту: Дослідження зовнішніх енергетичних 

політик Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції 
з фокусом на вплив їхніх прагматичних інтересів у 
співпраці з Росією на ширшу зовнішню політику цих 
країн, узгоджену з політикою ЄС щодо просування 
демократичних цінностей у Росії та країнах-сусідах. 
Видання та презентація результатів дослідження 
в Україні та ЄС. Партнером проекту є Фундація 
міжнародних відносин та зовнішнього діалогу (FRIDE, 
м. Мадрид, Іспанія). 

Сума: 199 000 грн.

Організація: Громадська організація “Наші діти” 
(65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 13, 
тел. (0482) 63-95-83, 63-95-83)

Керівник проекту: Старчікова Інна Володимирівна 
Зміст проекту: Навчання групи українських експертів 

європейським технологіям оцінювання ефективності 
місцевого самоврядування, основаним на 12 
принципах належного демократичного врядування 
на місцевому рівні (за Стратегією розвитку 
інновації та ефективного врядування на місцевому 
рівні, ухваленою Радою Європи) та методиці 
European Label of Governance Excellence (ELoGE, 
європейський інструмент оцінки ефективності 
місцевого врядування). Проведення пілотної 
комплексної оцінки ефективності місцевого 
самоврядування у м.Одесі. Партнером проекту є 
Центр експертизи реформи місцевого врядування 
Ради Європи (м. Страсбург). 

Сума: 199 000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
“Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ” 
(04070, м. Київ, вул. Іллінська, 18, офіс 1, 
тел. (044) 425-92-58 (59))

Керівник проекту: Павлюк Святослав 
Зміст проекту: Проведення V Київського Діалогу та 

продовження дискусії між Україною та Німеччиною 
на ключові теми з енергетичної безпеки України 
та Європи: значення України для енергетичної 
безпеки Європи, шляхи стабілізації українського 
енергетичного ринку, розвиток і роль місцевого 
самоврядування в зменшенні енергозалежності 
України через енергозбереження, можливості 
залучення німецьких інституцій до цього процесу. 

Сума: 47 590 грн.
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Організація: Благодійний фонд “Інтелектуальна 
перспектива” (01021, м. Київ, вул. Шовковична, 12, 
кв. 206, тел. (044) 253-74-83)

Керівник проекту: Головаха Євген Іванович 
Зміст проекту: Проведення в Україні загальнонаціо-

нального соціологічного опитування у рамках п’ятої 
хвилі загальноєвропейського моніторингового порів-
няльного соціологічного дослід ження “Європейське 
соціальне дослідження” (European Social Survey, 
www.europeansocialsurvey.org). Публікація результа-
тів та їхнє депонування в архіві Європейського соці-
ального дослідження (у вільному доступі за адресою 
http://ESS.nsd.uib.no). 

Сума: 185 583 грн.

Організація: Волинська обласна організація “Асоціація 
молодих реформаторів” (43016, м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 2, офіс 5 (4 поверх), 
тел. (0332) 78-82-86)

Керівник проекту: Шелеп Михайло Романович 
Зміст проекту: Проведення Європейських Днів 

Добросусідства на українсько-польському кордоні 
поблизу прикордонного знаку №835 у серпні
2010 року з метою адвокації відкриття нових пунктів 
перетину на українсько-польському кордоні. 

Сума: 96 300 грн.

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, 
тел. (0322) 98-00-39)

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна 
Зміст проекту: Співфінансування участі української 

делегації в Українсько-Норвезьких Літературних 
Днях в Осло з метою обміну досвідом та розвитку 
співпраці з норвезькими видавцями, промоції 
української літератури за кордоном. Проект 
підтримано у співпраці з фундацією “Норла” 
(Норвегія). 

Сума: 7 500 грн.

Усунення бар’єрів для контактів 
між людьми України та ЄС

Кількість проектів: 8 
Сума: 512 065 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,70%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 26 105
Донецька обл. 1 30 070
Закарпатська обл. 1 68 000
м. Київ 2 316 720
Львівська обл. 1 23 708
Одеська обл. 1 28 060
Харківська обл. 1 19 402

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Європа без 
бар’єрів” (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, 
офіс 21, тел. (044) 238-68-43)

Керівник проекту: Врадій Олексій Сергійович 
Зміст проекту: Створення робочої групи за участю 

експертів з України, країн-членів ЄС, країн Західних 
Балкан, що мають успішний досвід виконання 
“дорожніх карт” до безвізового режиму з ЄС , 
здійснення дослідження за напрямками “Безпека 
документів” та “Міграційна політика”, презентація 
результатів дослідження для представників 
профільних напрямків Кабінету міністрів України, 
Комітетів Верховної Ради, ЗМІ. 

Сума: 159 760 грн.

Організація: Громадська організація “Європа без 
бар’єрів” (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, 
офіс 21, тел. (044) 238-68-43)

Керівник проекту: Врадій Олексій Сергійович 
Зміст проекту: Здійснення моніторингу політики 

та практики видачі віз громадянам України 
консульствами країн ЄС та визначення рівня 
виконання положень двох регулятивних міжнародних 
документів – Угоди про спрощення оформлення віз 
та Візового кодексу ЄC. Моніторинг здійснюється 
в рамках всеукраїнської ініціативи “Європа без 
бар’єрів” – www.novisa.com.ua.

Сума: 156 960 грн.

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині 
(43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, 
тел. (03322) 28-46-84)

Керівник проекту: Омельчук Ірина Миколаївна 
Зміст проекту: Продовження моніторингу практики 

видачі віз громадянам України консульством 
Республіки Польща в м. Луцьк у рамках виконання 
Угоди про спрощення оформлення віз між Україною і 
ЄС, а також здійснення моніторингу розвитку малого 
прикордонного руху. Моніторинг здійснюється 
в рамках всеукраїнської ініціативи “Європа без 
бар’єрів” – www.novisa.com.ua 

Сума: 26 105 грн.

Організація: Громадська організація “Львівське 
юридичне товариство” (79058, м. Львів, 
вул. Газова, 36/1, офіс 37, тел. (0322) 94-92-63)

Керівник проекту: Лепак Андрій Стефанович 
Зміст проекту: Продовження моніторингу практики 

видачі віз громадянам України консульськими уста-
новами Республіки Польща та Чеської Республіки у 
м. Львові в рамках виконання Угоди про спрощення 
оформлення віз між Україною і ЄС. Моніторинг здій-
снюється в рамках всеукраїнської ініціативи “Європа 
без бар”єрів” – www.novisa.com.ua. 

Сума: 23 708 грн.

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 
консульством Угорської Республіки в м. Ужгороді, 
Консульством Угорської Республіки в м. Берегово та 
Генеральним консульством Словацької Республіки 
в м. Ужгороді в рамках виконання Угоди про 
спрощення оформлення віз між Україною і ЄС та 
Угод про малий прикордонний рух з Угорщиною 
та Словаччиною, а також здійснення моніторингу 
розвитку малого прикордонного руху та перетину 
кордонів. Моніторинг здійснюється в рамках 
всеукраїнської ініціативи “Європа без бар’єрів” – 
www.novisa.com.ua 

Сума: 68 000 грн.

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 консульствами Греції 
та Польщі у м. Одеса в рамках виконання Угоди про 
спрощення оформлення віз між Україною і ЄС. Моні-
торинг здійснюється в рамках всеукраїнської ініціа-
тиви “Європа без бар”єрів” – www.novisa.com.ua. 

Сума: 28 060 грн.



МФВ • Річний звіт 2010 • Європейська програма 152

P
34

9,
 

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 
Республіки Польща в м. Харків у рамках виконання 
Угоди про спрощення оформлення віз між 
Україною і ЄС. Моніторинг здійснюється в рамках 
всеукраїнської ініціативи “Європа без бар’єрів” – 
www.novisa.com.ua 

Сума: 19 402 грн.

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: Продовження моніторингу практики 

видачі віз громадянам України консульськими 
установами Чехії і Греції в Донецькому регіоні 
в рамках виконання Угоди про спрощення 
оформлення віз між Україною і ЄС. Моніторинг 
здійснюється в рамках всеукраїнської ініціативи 
“Європа без бар’єрів” – www.novisa.com.ua. 

Сума: 30 070 грн.

Підвищення суспільного запиту 
на європеїзацію України

Кількість проектів: 16
Сума: 1 297 245 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,77%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 87 304
Донецька обл. 1 95 286
м. Київ 8 626 668
Луганська обл. 1 65 028
Львівська обл. 1 93 463
Одеська обл. 1 85 300
Полтавська обл. 1 60 620
Чернівецька обл. 1 87 676
Чернігівська обл. 1 95 900

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Об’єднання “Європейська молодь 
України” (03187, м. Київ, вул. Глушкова, будинок 41, 
к. 171, тел. (044) 361-54-53)

Керівник проекту: Іляшенко Віталій Володимирович 
Зміст проекту: Проведення Європейських парадів (за 

прикладом Європейського параду Шумана у Польщі) 
як атракційно-розважального комплексу заходів у 
форматі організованої пішої ходи на центральних 
вулицях під час святкування Днів Європи у Києві, 
Миколаєві, Севастополі, Львові. 

Сума: 147 522 грн.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Спілка сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні (04209, м. Київ, а/с 4 
(Васильєву В.П.), тел. 223-38-17)

Керівник проекту: Васильєв Володимир Павлович 
Зміст проекту: Включення України до “Віа Регія“ – 

одного з “європейських культурних шляхів” Ради 
Європи. Дослідження та опис української частини 
цього коридору від кордону з Республікою Польща 
до Києва, картографічне охоплення та виклад 
інформації на інтернет-порталі www.via-regia.org 
з метою поширення знань про історико-культурні 
зв’язки України з Європою. 

Сума: 94 789 грн.

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
“Сіверський інститут регіональних досліджень” 
(14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 43, ЦППК, 
тел. (0462) 67-60-52)

Керівник проекту: Гапієнко Анастасія Андріївна 
Зміст проекту: Створення та демонстрація 

документального серіалу, присвяченого історії 
поширення Магдебурзького права та розвитку 
європейських правових традицій міського 
самоврядування в Україні. 

Сума: 95 900 грн.

Організація: Благодійний фонд ім. Івана і Юрія Липів 
(65007, м. Одеса, вулиця Б. Хмельницького, 18, кв. 4, 
тел. (048) 724-62-02)

Керівник проекту: Козленко Іван Васильович 
Зміст проекту: Виготовлення, презентація та 

дистрибуція DVD-колекції “Українське німе” із 
кінострічками найвидатніших українських режисерів 
першої половини ХХ ст. та класичними стрічками 
європейського кінематографу, в яких було 
задіяно акторів українського походження. Фільми 
демонструють роль та вплив українських акторів, 
режисерів, художників на розвиток європейського та 
світового кіномистецтва. 

Сума: 85 300 грн.

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

Керівник проекту: Олійник Євгенія Юріївна 
Зміст проекту: Проведення конкурсу пошукових робіт 

серед учнів та студентів на тематику історико-
культурної приналежності АР Крим, Миколаївської, 
Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, 
Запорізької областей до європейської цивілізації. 

Сума: 87 676 грн.

Організація: Сімферопольська міська громадська 
молодіжна соціально-екологічна організація “Світло” 
(95050, м. Сімферополь, вулиця Ростовська, 21, 
офіс 19, тел. (0652) 70-60-72)

Керівник проекту: Плаксун Антон Олександрович 
Зміст проекту: Інформування та організація 

громадської дискусії щодо європейської ідентичності 
та європейських цінностей (зокрема, толерантності), 
формування інтересу до Європи та європейської 
інтеграції у жителів Криму й Севастополя, 
насамперед у кримської молоді. 

Сума: 87 304 грн.

Організація: Благодійний фонд “Світло серця” 
(91057, м. Луганськ, кв. Волкова, 5, кв. 83, 
м. Луганськ 91057, тел. (0642) 71-07-38)

Керівник проекту: Низькодубова Ганна Анатоліївна 
Зміст проекту: “Європейське обличчя Луганщини” 

– історично-краєзнавче дослідження документів 
краєзнавчих музеїв, місцевих бібліотек, архівів 
11 районів та міст області щодо внеску вихідців 
з європейських країн у розвиток Луганського 
регіону. Результати дослідження представлено у 
вигляді книги “Європейське обличчя Луганщини” та 
влаштування пересувної виставки з однойменною 
назвою. 

Сума: 65 028 грн.

Організація: Громадська організація “Фонд розвитку 
громади міста Кременчука” (39605, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 10/24, к. 40, 
тел. (0536) 79-91-64)

Керівник проекту: Каць Ірина Рафаїлівна 
Зміст проекту: Підвищення обізнаності кременчужан 

про внесок їх земляка Дмитра Тьомкіна, 
всесвітньовідомого композитора, володаря чотирьох 
премій “Оскар” у розвиток європейської та світової 
культури. 

Сума: 60 620 грн.

Організація: Громадська організація “Маріупольська 
спілка молоді” (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
б-р Хмельницького, 24-А, тел. 0629 54-38-51)

Керівник проекту: Пруднікова Юлія Михайлівна 
Зміст проекту: Підвищення обізнаності Приазов’я 

загалом і Маріуполя зокрема щодо історичних, 
культурних та людських зв’язків з Європою через 
проведення інформаційно-просвітницької компанії. 

Сума: 95 286 грн.
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Організація: Громадська організація “Інформаційно-
аналітичний центр “Громадський простір” 
(02140, м. Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140, 
тел. (044) 572-93-37)

Керівник проекту: Прунь Алла Борисівна 
Зміст проекту: Розвиток порталу “Європейський 

простір” (http://eu.prostir.ua) як інформаційно-
комунікаційної платформи проєвропейського 
громадянського суспільства України. Збільшення 
власного контенту та залучення зовнішніх авторів; 
створення англомовної версії, оновлення та технічне 
удосконалення сервісів Порталу. 

Сума: 145 281 грн.

Організація: Громадська організація “Школа політичної 
аналітики” (04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 6, 
офіс 45, тел. (044) 238-27-63)

Керівник проекту: Гарань Олексій Васильович 
Зміст проекту: Видання брошури “Ukraine in 

Europe: Questions and Answers” російською 
мовою і адаптованої для російської аудиторії. 
Презентація і поширення публікації в Росії. Проект 
співфінансовано фондом Фрідріха Науманна. 

Сума: 31 776 грн.

Організація: Громадська організація “Українська 
правда” (01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 13, кв. 20, 
тел. 279-82-69)

Керівник проекту: Лещенко Сергій Анатолійович 
Зміст проекту: Висвітлення візитів вищих керівників 

держави до Брюсселя, Берліна і Парижа 
журналістом “Української правди”. 

Сума: 13 280 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Національний екологічний центр України” (01032, 
м. Київ, вул. С. Петлюри, 1, тел. (044) 238-62-59)

Керівник проекту: Леміш Ольга Віталіївна 
Зміст проекту: Висвітлення ролі України у міжнародних 

переговорах на саміті ООН зі зміни клімату у 
Канкуні (Мексика) журналісткою та координаторкою 
Київського медіа-клубу Ольгою Веснянкою. 

Сума: 13 640 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут політичної освіти” (01001, м. Київ, 
вул. Паторжинського, 4, офіс 4, тел. (044) 278-55-43)

Керівник проекту: Грицак Любомир Богданович 
Зміст проекту: Проведення пілотної Школи 

європейської інтеграції для 30 лідерів (представників 
різних сегментів) громадянського суспільства 
України. Метою Школи є отримання учасниками 
необхідних знань та практичних навичок з 
використання можливостей європейської інтеграції 
для просування реформ та впровадження 
європейських стандартів в Україні. 

Сума: 142 120 грн.

Організація: Громадська організація “Об’єднання 
“Агенція розвитку освітньої політики” (03113, м. Київ, 
вул. Лагерна, 30/32, тел. 456-08-14)

Керівник проекту: Іванюк Ірина Володимирівна 
Зміст проекту: Здійснення моніторингу діяльності 

мережі шкільних євроклубів в Україні та презентація 
аналітичного звіту з результатами моніторингу; 
проведення міжнародного семінару “Молодь та 
активне європейське громадянство” за участі 
представників України, Білорусі, Грузії, Польщі, 
Словаччини, Угорщини та Чехії; видання друкованого 
інформаційного бюлетеню з матеріалами 
міжнародного семінару. Проект реалізується у 
партнерстві з програмою “Схід-Схід: партнерство 
без кордонів”. 

Сума: 38 260 грн.

Організація: Жіноча благодійна організація “Наші візії” 
(81700, Львівська обл.,м. Жидачів, 
вул. Шашкевича, 99/32, тел. (067) 283-68-73)

Керівник проекту: Полівчак Оксана Антонівна 
Зміст проекту: Формування європейської свідомості у 

школярів та педагогів Жидачева Львівської області 
та Калуша Івано-Франківської області шляхом 
поширення знань про європейські стандарти якості 
освітніх послуг, неформальні освітні методики та 
через активізацію роботи місцевих євроклубів, 
організацію обміну досвідом із зарубіжними 
партнерами з Латвії та Естонії. 

Сума: 93 463 грн.
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Розвиток Мережі центрів європейської 
інформації України

Кількість проектів: 20
Сума: 1 330 978 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,82%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Вінницька обл. 2 88 920
Дніпропетровська обл. 1 58 800
Запорізька обл. 1 55 600
Івано-Франківська обл. 1 41 135
Кіровоградська обл. 1 51 355
Луганська обл. 2 216 085
Львівська обл. 2 187 313
Миколаївська обл. 1 53 940
Рівненська обл. 1 50 990
Сумська обл. 2 223 850
Харківська обл. 1 45 500
Херсонська обл. 1 53 670
Хмельницька обл. 1 60 460
Чернівецька обл. 2 79 370
Чернігівська обл. 1 63 990

Проекти, підтримані за програмою:

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: Проведення форуму Мережі центрів 

європейської інформації України; обговорення 
досягнень та викликів Центрів за рік, обмін успішним 
досвідом; визначення напрямків діяльності та 
розвитку Мережі. 

Сума: 123 933 грн.

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: Організація навчального візиту 

представників Центрів європейської інформації 
до м. Вроцлав, Польща, на запрошення проекту 
“Teraz Wroclaw” (www.study-in-wroclaw.pl) з метою 
відвідування польських організацій, які реалізують 
європейські освітні проекти та обміни, а також 
ближчого ознайомлення з європейською освітою у 
вроцлавських ВНЗ. 

Сума: 24 940 грн.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Громадська організація “Агентство 
стійкого розвитку Луганського регіону” 
(91000, м. Луганськ, 45-А, офіс 24, 
вул. Братів Палкіних, тел. (0642) 58-50-06)

Керівник проекту: Датченко Наталія Анатоліївна 
Зміст проекту: Проведення методологічного семінару-

тренінгу щодо розроблення форматів відзначання 
Днів Європи-2011 для 40 представників центрів 
європейської інформації; розробка та виготовлення 
єдиного пакету іміджевої продукції для центрів-
учасників до Днів Європи-2011; налагодження єдиної 
системи інформування про заходи через мережеві 
інформаційні джерела; підготовка методичних 
рекомендацій щодо нових форматів проведення Днів 
Європи та розповсюдження їх електронної версій. 

Сума: 152 090 грн.

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Центр Європейських Ініціатив” (40030, м. Суми, 
вул. Воскресенська, 1, офіс 429, 
тел. (0542) 79-86-68)

Керівник проекту: Ковбасюк Анна Олександрівна 
Зміст проекту: Проведення тренінгу по роботі 

з волонтерами для представників центрів 
європейської інформації; проведення підсумкової 
конференції з презентацією проведених за участі 
волонтерів заходів в областях України; організація 
8 навчальних візитів волонтерів до ЦЄІ з інших 
регіонів; видання та поширення посібника з 
рекомендаціями за результатами проекту та 
поширення серед Мережі Центрів Європейської 
Інформації України та інших зацікавлених організацій 
України та в мережі Інтернет. 

Сума: 159 910 грн.

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: Організація та проведення 4-х нарад 

Ради Мережі центрів європейської інформації 
України. 

Сума: 20 000 грн.

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 діяльності Центру 

європейської інформації на базі Вінницької обласної 
універсальної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва. 
Постійна діяльність у якості методичного центру для 
євроклубів Вінничини й проведення ряду заходів для 
них; щотижневі безкоштовні заняття на базі ЦЄІ з 
вивчення польської мови; організація, координування 
масштабного мережевого заходу “Європейський 
освітній тиждень” та заходів до святкування Дня 
Європи в м. Вінниця. 

Сума: 63 980 грн.

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

Керівник проекту: Мірошник Ольга Семенівна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Харківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. Проведення 
тренінгів для працівників бібліотек області, 
методичних семінарів для сільських вчителів, 
засідань кіноклубів, відео-конференцій з актуальних 
питань європейської інтеграції;організація V-
го Форуму Євроклубів Харківщини, заходів до 
Європейського тижня місцевої демократії та 
святкування Дня Європи в м. Харків. 

Сума: 45 500 грн.

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
“Сіверський інститут регіональних досліджень” 
(14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 43, ЦППК, 
тел. (0462) 67-60-52)

Керівник проекту: Чабак Людмила Анатоліївна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації (ЦЄІ) на базі Чернігівської 
обласної універсальної бібліотеки ім. В.Г. Короленка. 
Проведення спільних відеоконференцій з 
іншими ЦЄІ, заходів-дискусій, семінарів-тренінгів 
зі створення районних пунктів європейської 
інформації, обговорення циклу документальних 
фільмів з тематики європейської інтеграції; видання 
бібліографічного покажчика “Європейська інтеграція 
на регіональному рівні: Чернігівщина” та буклетів 
“Молодіжні програми ЄС”, “Питання отримання віз до 
ЄС” ; організація заходів до святкування Дня Європи 
в м. Чернігів. 

Сума: 63 990 грн.



МФВ • Річний звіт 2010 • Європейська програма 157
P

34
9,

 

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація “Європейське майбутнє України” (49000, 
м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду,б. 35, 
кв. 22, тел. (056) 374-11-81, 8 (056) 373-64-84)

Керівник проекту: Онойко Катерина Олександрівна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Дніпропетровської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. 
Підтримка та розвиток районних пунктів 
європейської інформації; проведення засідань 
книжкового клубу, круглих столів, дискусій для 
представників громадських організацій, бібліотек 
області, органів місцевого самоврядування та 
місцевої адміністрації, освітян; організація заходів до 
Європейського освітнього тижня та святкування Дня 
Європи в м. Дніпропетровськ. 

Сума: 58 800 грн.

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 на базі Івано-Франківької 
обласної універсальної наукової біліотеки 
ім. І.Франка. Проведення конкурсів, вікторин, 
олімпіади для школярів та студентів області, 
семінару-тренігу для представників громадських 
організацій; активізація діяльності куточків 
європейської інформації на базі районних 
бібліотек області та створення шкільних 
євроклубів;організація заходів до Європейського 
освітнього тижня та до святкування Дня Європи в м. 
Івано-Франківськ. 

Сума: 41 135 грн.

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 

європейської інформації на базі Чернівецької 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. М. Івасюка. Проведення засідань кіноклубу, 
конкурсів творчих та дослідницьких проектів 
для молоді, круглого столу для представників 
громадських організацій, ЗМІ, освітян, семінару-
тренінгу для районних пунктів європейської 
інформації;організація заходів в рамках Тижня 
Толерантності, Різдвяних свят та святкування Дня 
Європи у м. Чернівці та м. Тернопіль. 

Сума: 59 370 грн.

Організація: Херсонське міське громадське об’єднання 
“Інформаційний центр підтримки малого та 
середнього бізнесу та інновацій” (73024, м. Херсон, 
вул. Комунарів, 14, тел. (0552) 22-64-48)

Керівник проекту: Шальнова Наталя Володимирівна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Херсонської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Олеся Гончара. Проведення семінару-
тренінгу для представників шкільних євроклубів 
області, фотоконкурсів, круглих столів, он-лайн 
конференцій, дискусій для різних цільових аудиторій 
регіону з тематики європейської інтеграції до Дня 
Толерантності, Різдвяних свят, Тижня Європейського 
самоврядування, Дня Незалежності тощо; створення 
віртуального музею; організація студентської 
конференції й широкомасштабних заходів до 
святкування Дня Європи в м. Херсон. 

Сума: 53 670 грн.

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 
універсальної наукової бібліотеки. Видання брошури- 
путівника по інформаційних ресурсах; підготовка 
та поширення електронного вісника; проведення 
щомісяця відкритих лекцій та інформаційних 
днів для різних цільових груп, семінарів для 
освітян, працівників культури та бібліотекарів, 
Днів національних громад; організація циклу 
“Європейських уроків” для школярів та студентів; 
презентації та обговорення нових україномовних 
видань, пов’язаних з європейською тематикою; 
організація заходів до Європейського освітнього 
тижня, святкування Дня Європи в м. Львів, а також 
акцій до Дня весни в Європі та Європейського дня 
мов. 

Сума: 63 380 грн.
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Організація: Сумська міська громадська організація 
“Центр Європейських Ініціатив” (40030, м. Суми, 
вул. Воскресенська, 1, офіс 429, 
тел. (0542) 79-86-68)

Керівник проекту: Ковбасюк Анна Олександрівна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Сумської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської. 
Проведення круглих столів, зустрічей кіноклубів, 
презентацій, семінарів, школи європейської 
інтеграції для різних цільових категорій (журналістів, 
молоді, представників громадських організацій, 
бібліотек), відео-конференцій та конкурсів спільно 
з іншими ЦЄІ; постійна співпраця та розвиток 
євроклубів Сумщини; активізація та посилення 
спроможності куточків європейської інформації 
на базі районних бібліотек; організація заходів до 
Європейського освітнього тижня та святкування Дня 
Європи в м. Суми. 

Сума: 63 940 грн.

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 

європейської інформації на базі Миколаївської 
обласної універсальної наукової бібліотеки. 
Проведення відеоконференцій для школярів, 
студентів та освітян із польськими студентами та 
представниками вищих навчальних закладів (спільно 
з іншими ЦЄІ), відеозустрічей із представниками 
країн ЄС – колишніх республік СРСР; організація 
переглядів та обговорень європейського кіно, 
презентацій книжок для молоді, зустрічі-дискусії з 
експертами, організація заходів до святкування Дня 
Європи в м. Миколаїв. 

Сума: 53 940 грн.

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 діяльнотсі Центру 

європейської інформації на базі Рівненської 
державної обласної бібліотеки. Проведення Школи 
європейської інтеграції, Інтернет-конференції для 
євроклубів регіону, пересувної фотовиставки (Рівне-
Вінниця-Житомир-Суми), ярмарки проєвропейських 
організацій Рівненської, Житомирської та Волинської 
областей, циклу книжкових виставок та ознайомчих 
екскурсій до ЦЄІ, підсумкової прес-конференції; 
організація заходів до святкування Дня Європи в 
м. Рівне. 

Сума: 50 990 грн.

Організація: Громадська організація “Агентство 
стійкого розвитку Луганського регіону” 
(91000, м. Луганськ, 45-А, офіс 24, вул. Братів 
Палкіних, тел. (0642) 58-50-06)

Керівник проекту: Датченко Наталія Анатоліївна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру 

європейської інформації на базі Луганської 
обласної універсальної бібліотеки ім. М. Горького. 
Проведення круглих столів, фотоконкурсів, 
фотомайстерень, засідань кіноклубу, тренінгів 
для різних цільових аудиторій у рамках освітньо-
виховальних, пізнавальних та краєзнавчих акцій для 
мешканців області. Розвиток регіональної мережі 
пунктів європейської інформації, що функціонують 
на базі районних бібліотек; організація заходів до 
Європейського освітнього тижня та святкування Дня 
Європи у м. Луганськ. 

Сума: 63 995 грн.

Організація: Громадська організація “Людина і 
суспільство” (69089, м. Запоріжжя, 
вул. Корчагінська, 7, тел. (096) 292-58-87)

Керівник проекту: Волох Володимир Миколайович 
Зміст проекту: Створення Центру європейської 

інформації на базі Запорізької обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького 
та забезпечення його діяльності. Здійснення 
моніторингу обізнаності жителів Запоріжжя щодо 
процесів європейської інтеграції; проведення прес-
конференцій для ЗМІ регіону, інформаційних днів, 
студентської конференції, обласного семінару 
для фахівців бібліотечних закладів; створення 
й публікація 4-х віртуальних виставок; видання 
інформаційних бюлетенів. Організація заходів для 
молоді до святкування Дня Європи в м. Запоріжжя. 

Сума: 55 600 грн.
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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 бібліотеки ім. Д.І. Чижевського. Про-
ведення круглих столів, лекцій для студентів, освітян, 
представників громадських організацій та ЗМІ, інтер-
активних ігор для школярів, віртуальних подорожей 
та презентацій, фестивалю польської культури; про-
довження систематичної роботи з 25-ма районними 
пунктами європейської інформації; організація захо-
дів до Європейського освітнього тижня та святку-
вання Дня Європи в м. Кіровоград. 

Сума: 51 355 грн.

Організація: Хмельницька обласна асоціація “Поділля 
Перший” (29000, м. Хмельницький, вул. Старо-
костянтинівське шосе, 17/1, тел. (0382) 76-34-34)

Керівник проекту: Грицина Леся Анатоліївна 
Зміст проекту: Розвиток діяльності Центру європей-

ської інформації на базі Хмельницької обласної уні-
версальної бібліотеки ім. М. Островського. Про-
ведення інформаційно-просвітницьких заходів в 
учбових закладах, циклу заходів для шкільних євро-
клубів, публічної дискусії та двох відео-конференцій з 
представниками країн ЄС за участі інших ЦЄІ; діяль-
ність у якості інформаційно-методичного центру для 
пунктів європейської інформації на базі районних і 
міських бібліотек; організація заходів до святкування 
Дня Європи в м. Хмельницький. 

Сума: 60 460 грн.

Сприяння розвитку європейських 
студій у вищій школі України

Кількість проектів: 13
Сума: 755 795 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,03%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 44 000
Донецька обл. 2 81 500
м. Київ 7 395 143
Львівська обл. 1 77 290
Одеська обл. 1 80 000
Харківська обл. 1 77 862

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Приватний вищий навчальний заклад 
“Харківський гуманітарний університет “Народна 
українська академія” (61000, м. Харків, 
вул. Лермонтовська, 27, тел. (057) 714-20-07)

Керівник проекту: Бірюкова Марина Василівна 
Зміст проекту: Проведення міжнародної науково-

практичної конференції “Академічна мобільність –

 важливий чинник освітньої євроінтеграції: 
напрацювання та проблеми вищої школи України” 
на базі Харківського гуманітарного університету 
“Народна українська академія”. 

Сума: 77 862 грн.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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Організація: Громадська організація “Міжнародна 
асоціація випускників Одеської Національної Академії 
зв’язку” (65029, м. Одеса, вул. Ковальського, 1, 
тел. (048) 723-22-44)

Керівник проекту: Ганчев Олександр Іванович 
Зміст проекту: Проведення міжнародної науково-

практичної конференції “Міграційні процеси у Європі: 
еволюція міграційних взаємовідносин ЄС та держав 
Центральної та Східної Європи” на базі Центру 
міграційних досліджень Одеської національної 
академії зв’язку імені О.С. Попова. 

Сума: 80 000 грн.

Організація: Асоціація органів місцевого 
самоврядування “Єврорегіон Карпати-Україна” 
(79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, 
тел. (032) 235-72-76)

Керівник проекту: Литвин Галина Петрівна 
Зміст проекту: Проведення міжнародної науково-

практичної конференції “Регіональний вимір 
євроінтеграційних процесів в Україні” на базі 
Львівського Національного університету імені 
Івана Франка для активізації діалогу представників 
центральних та регіональних влад Карпатського 
Єврорегіону щодо розробки спільної операційної 
програми ЄС для регіону Карпат на фінансову 
перспективу 2014-2020 (ініціатива “Карпатський 
Горизонт 2013”). 

Сума: 77 290 грн.

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: Проведення Осінньої Академії НАТО 

“Нова стратегічна концепція НАТО: перспективи для 
держав Центральної та Східної Європи” в м. Донецьк 
за участі експертів з України, Росії, Польщі, Литви та 
Брюсселя. 

Сума: 33 000 грн.

Організація: Громадська організація “Ініціативна група 
Європейського форуму Альпбаха у Києві” (04111, 
м. Київ, кв. 66, вул. Щербакова, 43, 
тел. (044) 433-93-16)

Керівник проекту: Карась Аліна Геннадіївна 
Зміст проекту: Проведення пілотної міжнародної 

“Альпбахської літньої школи з європейської 
інтеграції” у Києві для студентів та молодих 
професіоналів з країн Східної Європи.

Сума: 194 800 грн.

Організація: Видавництво Національної спілки 
письменників України “Український письменник” 
(01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 52, 
тел. (044) 486-25-92)

Керівник проекту: Буряк Юрій Григорович 
Зміст проекту: Видання українською мовою книжки 

“Розуміння посткомуністичних трансформацій: 
нестандартний підхід” під ред. Р. Роуза 
(Rose R., Understanding Post-Communist 
Transformation: A Bottom Up Approach).

Сума: 35 000 грн.

Організація: Видавництво Національної спілки 
письменників України “Український письменник” 
(01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 52, 
тел. (044) 486-25-92)

Керівник проекту: Буряк Юрій Григорович 
Зміст проекту: Видання українською мовою 

книжки “Демократизація і Європейський Союз: 
порівняння Центрально- та Східноєвропейських 
посткомуністичних країн” під ред. В. Садурського, 
Л. Морліно (Sadurski W., Morlino L. (eds.), 
Democratization and the European Union: Comparing 
Central and Eastern European Post-communist 
Countries). 

Сума: 35 000 грн.

Організація: Приватне підприємство “Видавництво 
“Наука” (03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 13а, к. 68, 
тел. 497-81-69)

Керівник проекту: Іщенко Андрій Юрійович 
Зміст проекту: Видання українською мовою книжки І. 

Беренда “Європа після 1980 року” (Ivan T. Berend. 
Europe since 1980); створення та розміщення у 
відкритому доступі навчального курсу “Новітня 
історія країн Європи”.

Сума: 40 840 грн.

Організація: Приватне підприємство “Видавництво 
“Наука” (03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 13а, к. 68, 
тел. 497-81-69)

Керівник проекту: Іщенко Андрій Юрійович 
Зміст проекту: Видання українською мовою книжки 

“Європейський Союз і світова політика: консенсус 
і розбіжності” під ред. Е. Ґембл, Д. Лейн (Andrew 
Gamble, David Lane (editors). The European Union and 
World Politics: Consensus and Division); створення 
та розміщення у відкритому доступі навчального 
курсу “Актуальні проблеми ЄС: внутрішні і зовнішні 
чинники та шляхи прискорення європейської 
інтеграції України”. 

Сума: 32 513 грн.
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Організація: Донецька міська громадська організація 
“Центр міжнародної безпеки” (83112, 
м. Донецьк, пр. Ленінський, 92/87, тел. (062) 304-51-42)

Керівник проекту: Замікула Микола Олександрович 
Зміст проекту: Перевидання навчального посібника 

“Безопасный мир” (російською мовою) для учнів 
10-11 класів загальноосвітніх шкіл. 

Сума: 48 500 грн.

Організація: Волинський національний університет імені 
Лесі Українки (43025, м. Луцьк, пр.Волі 13, 
тел. (03322) 4-10-07, (03322) 4-92-72, (03322) 4-89-78)

Керівник проекту: Федонюк Сергій Валентинович 
Зміст проекту: Перевидання навчального посібника 

“Європейська інтеграція” для студентів вищих 
навчальних закладів, зокрема, напрямку “Міжнародні 
відносини”, та всіх, хто цікавиться процесами 
європейської інтеграції.

Сума: 44 000 грн.

Організація: ТОВ “Видавничий дім “Києво-Могилянська 
академія” (04065, м. Київ, пл. Контрактова, 4, 
тел. (044) 425-60-92, 417-59-56)

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна 
Зміст проекту: Перевидання книжки “Об’єднана 

Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси 
про батьків-засновників Європейського союзу” 
(Віднянський С.В., Мартинов А.Ю.). 

Сума: 33 350 грн.

Організація: ТОВ “Видавничий дім “Києво-Могилянська 
академія” (04065, м. Київ, пл. Контрактова, 4, тел. 
(044) 425-60-92, 417-59-56)

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна 
Зміст проекту: Перевидання книги “Мовна політика 

і мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації”, 
що була видана за результатами міжнародного 
дослідження за підтримки ЄС (програма INTAS). 

Сума: 23 640 грн.
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 2 
 Сума: 435 511 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,59%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 311 066
Операційні проектиОпераційні проекти 1 124 445

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Міжнародна благодійна організація “Фонд 
підтримки міжнародного співробітництва України” 
(01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 10, кв. 3, 
тел. (044) 235-52-98)

Керівник проекту: Климпуш-Цинцадзе Іванна 
Орестівна 

Зміст проекту: Спільний проект Міжнародного 
фонду “Відродження” і Фонду “Відкрий Україну” з 
вивчення досвіду демократичних трансформацій у 
сусідніх країнах та ролі ЄС у відповідних процесах 
реформ. Проведення шістьох тематичних подіумних 
дискусій за участі представників країн Центрально-
Східної Європи, Західних Балкан, пострадянського 
простору та Туреччини. Представлення в інтернеті 
відеозаписів та транскриптів дискусій, підготовка 
тематичних аналітичних матеріалів з метою 
формування експертизи в Україні щодо країн-сусідів 
та рекомендацій щодо впровадження в Україні 
їхнього позитивного досвіду реформ. 

Сума: 311 066 грн.

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: Здійснення дослідження і видання 

публікації “Україна через 5 років після Помаранчевої 
Революції: оцінка та перспективи” (англійською 
мовою). Дослідження подає погляд групи експертів 
з України, Німеччини, Польщі та Великобританії 
на процеси, що відбулися в Україні протягом 
останніх двадцяти років з акцентом на періоді між 
Помаранчевою революцією та виборами Президента 
у 2010 році. Автори публікації наголошують, що 
у довготривалій перспективі Україна заклала 
підвалини для перетворення на консолідовану 
демократичну країну з розвинутою ринковою 
економікою. Втім, на думку авторів, подальший 
розвиток України у короткостроковій перспективі 
багато в чому залежатиме від того, чи виявиться 
суспільство спроможним захистити демократичні 
здобутки попередніх років. Публікація орієнтована 
на європейських та міжнародних дослідників, 
експертів, журналістів та політиків і сприяє кращому 
розумінню Украни у світі. Публікація може бути 
завантажена за цим лінком: http://www.irf.ua/files/ukr/
beyond%20colours.pdf 

Сума: 124 445 грн.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
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Верховенство права 
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Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а
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Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації
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Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: 
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ 

КОРДОНІВ”
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ПРОГРАМА “СХІД-СХІД: 
ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ”
Кількість проектів: 57
Сума: 3 143 760 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 4,1%

Програма Схід-Схід створює умови для міжнародного партнерства громадськості. Її мета – сприяти 
розвитку компетентності та спроможності громадянського суспільства через міжнародні обміни 
досвідом, кращими практиками, інноваціями, що стосуються соціально-економічних та соціально-
політичних проблем суспільства. 
2010 року Програма працювала в межах таких тематичних пріоритетів, як: європейська інтеграція, 
публічна політика, належне врядування, верховенство права, свобода слова, охорона здоров‘я, 
освіта, міжетнічна толерантність тощо. 
Традиційний конкурс “Міжнародний досвід впливу громадянського суспільства на 
демократичний розвиток”, який тривав протягом року, пропонував розширений перелік 
пріоритетів, який, проте, не обмежував ініціативи громадськості:

• формування системи громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності 
органів влади і місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб щодо вирішення актуальних 
питань загальнодержавного та місцевого розвитку (зокрема, у бюджетній, енергетичній, 
житлово-комунальній сферах, сфері розвитку локальної демократії тощо), налагодження 
сталого та системного діалогу громадськості і влади;

• розвиток системи самоорганізації населення, ОСББ (кондомініумів) та громадської адвокації 
(наприклад, з питань якості надання житлово-комунальних послуг, захисту прав споживачів 
тощо);

• вивчення досвіду реалізації європейської соціальної політики, забезпечення соціальних та 
економічних прав (здійснення державного управління з урахуванням принципу соціальної 
справедливості, трансформація системи державних пільг у посткомуністичних суспільствах, 
запровадження стандартів Європейської соціальної хартії);

• дослідження підходів до формування та реалізації антидискримінаційної політики в країнах 
Європейського співтовариства, а також стандартів захисту від дискримінації Ради Європи 
та ЄС;

• поширення практик соціальної медіації, запобігання конфліктам, розвитку міжкультурного 
діалогу і толерантності у суспільстві, європейського досвіду інтеграції ромcького населення 
в суспільство;

• підвищення ефективності національних політик європейської інтеграції (кращі практики 
громадського моніторингу реалізації політики євроінтеграції; використання фінансової 
допомоги ЄС; адвокації безвізового режиму з ЄС тощо);

• формування суспільного попиту на європейську інтеграцію (кращі практики викладання 
європейських студій у вищій школі; використання можливостей освітніх, наукових, 
культурних, молодіжних програм ЄС; транскордонної співпраці; залучення коштів ЄС на 
місцевому рівні; підвищення обізнаності щодо наслідків адаптації стандартів ЄС тощо);

• підвищення якості журналістики (практики підвищення медіа грамотності населення, 
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ефективності журналістських розслідувань та впровадження нових комунікаційних 
технологій у діяльність традиційних ЗМІ);

• розвиток освітньої сфери (досвід реформування освітнього законодавства згідно з 
європейськими стандартами, експертиза навчальних програм з історії, розробка моделей 
фінансової автономії шкіл, аналіз освітньої політики);

• 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 
до процесу прийняття рішень);

• обмін кращими моделями подолання наслідків, зумовлених соціально-економічною 
кризою.

Конкурс ставив за мету посилення можливостей громадянського суспільства впливати на 
вирішення суспільно значущих питань та на впровадження реформ через обмін міжнародним 
досвідом, практиками та ідеями щодо такого впливу у різних країнах.

Наприкінці року Програма Схід-Схід розпочала пілотну ініціативу, оголосивши конкурс “Обмін 
кращими практиками самоорганізації та громадської діяльності між неурядовими 
організаціями України” за моделлю міжнародних обмінів. Його мета – поширення кращих практик 
кращими практиками самоорганізації та громадської діяльності між неурядовими 

” за моделлю міжнародних обмінів. Його мета – поширення кращих практик 
кращими практиками самоорганізації та громадської діяльності між неурядовими 

самоорганізації та успішного досвіду громадської діяльності серед неурядових організацій України, 
здобутий як на національному, так і міжнародному рівнях; підвищення ефективності впливу 
громадянського суспільства на прийняття державних рішень та вирішення значущих проблем 
суспільства, а також сприяння тіснішій співпраці третього сектору.

На розгляд надійшло 20 пропозицій. Найактивнішими виявилися донеччани, що подали на конкурс 
чотири проекти. Натомість жодного проекту не надійшло з АР Крим та окремих областей України. 
Загалом було підтримано 13 ініціатив, які мають всеукраїнський статус і залучають громадськість 
з усіх регіонів. Учасникам запропоновано обмінятися цінним досвідом самоорганізації та розвитку 
громадського активізму у таким сферах, як: організація ОСН, виконання соціальних замовлень з 
місцевих бюджетів, розвиток сільських громадсько-активних шкіл, інноваційна робота з молоддю, 
розвиток молодіжної підприємливості, студентське самоврядування, медіація в школах, запобігання 
експлуатації дітей, відповідальне батьківство, екологічна освіта, соціальна допомога біженцям, 
розвиток громадської активності людей з особливими потребами, паліативна допомога, тощо. Усі 
ці проекти виконуватимуться у 2011 році.

Географія стратегічного партнерства програми Схід-Схід

Минулого року Програма підтримувала здебільшого “регіональні” проекти, до яких було залучено 
більше трьох країн. Традиційно цікавими для української громадськості є Вишеградські країни 
(Польща, Чеська Республіка, Словаччина, Угорщина) з огляду на стратегічне партнерство в ЄС, 
а також головування Польщі та Угорщини в ЄС у 2011 році. Немало ініціатив було реалізовано з 
країнами Південного Кавказу (Азербайджаном, Грузією та Вірменією), які є важливими партнерами 
України у регіоні Східного партнерства. Набирає динаміки співпраця української громадськості з 
Балканськими країнами (зокрема, Сербією і Македонією), досвід реформ яких у межах процесу 
європейської інтеграції є цікавим і корисним для України. До більшості міжрегіональних ініціатив 
залучалися також учасники із Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану. 
Але найбільше проектів впроваджувалося разом із Молдовою і Румунією, що є успішним розвитком 
тристоронньої ініціативи програми Схід-Схід, спрямованої на розбудову добросусідства. 
На конференції в Чернівцях (квітень 2010 р.), яку було організовано для оцінки багаторічної 
тристоронньої співпраці, її учасниками було зроблено такі висновки:
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• Тристороння ініціатива програми Схід-Схід посприяла встановленню довготермінових 
партнерських зв’язків між інституціями громадянського суспільства України, Молдови і 
Румунії. Міжнародні зустрічі, проведені в рамках підтриманих проектів, дали змогу багатьом 
громадським організаціям у різних сферах ознайомитися з діяльністю одне одного та 
утворити міжнародні громадські “консорціуми” для сталої співпраці в регіоні. Більшість із 
таких міжнародних команд збираються розробляти та нині впроваджують різні значущі 
проекти, підтримані вже іншими донорськими програмами, особливо на транскордонному 
рівні та в межах Єврорегіонів. 

• Тристороння ініціатива зробила внесок до розвитку дружнього клімату та довіри між 
громадськістю у регіоні. А можливість безпосереднього спілкування значно знизила 
рівень упередженості та негативних стереотипів у відносинах між нашими країнами, що 
накопичувалися у попередні роки. 

• Оголошені тристоронні конкурси створили умови для обміну кращими практиками 
європейської інтеграції в контексті розширення Європейського Союзу на схід та потреби 
впровадження внутрішніх реформ у сусідніх країнах. 

• Тристороння співпраця посприяла посиленню можливостей та обізнаності залучених у 
проекти громадських організацій та надала їм добру нагоду підвищити свій імідж через 
виконання міжнародних ініціатив. 

• Завдяки тристороннім проектам аналітичні центри трьох країн започаткували стале 
партнерство, що вважається одним із найцінніших досягнень програми Схід-Схід з огляду 
на ту аналітичну продукцію, яка була спільно напрацьована міжнародною командою 
експертів у період з 2005 по 2008 роки. Співпраця аналітиків продовжується і донині. 

• Тристороння ініціатива сприяла підвищенню актуальності дебатів щодо проблем 
регіональної безпеки, зокрема – необхідності розвитку професійного діалогу про вирішення 
Придністровського конфлікту. 

• У той же час, результати підтриманих проектів були б ще ефективніші, якби партнери 
завжди залучали до співпраці місцеві та центральні медіа. Повідомлення про реалізацію 
проектів у ЗМІ дозволяють покращити обізнаність і сформувати довіру місцевої громади, 
органів влади та бізнесу до діяльності НУО.

Аналіз виконаних проектів та сучасних потреб регіону показав, що подальша співпраця 
громадськості була б найбільш ефективною за такими напрямками: безпека та сталий розвиток 
регіону, включно з процесом придністровського врегулювання та попередженням потенційних 
конфліктів; європейська інтеграція; належне врядування та міжсекторальне партнерство; 
екологічні проблеми; права людини та права меншин. Ці питання будуть відображені у пріоритетах 
діяльності програми Схід-Схід 2011 року.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2010 року

Протягом 2010 року програма надала підтримку двадцяти міжнародним проектам, що виконувалися 
в Україні, а також забезпечила участь 130 українських громадських активістів та експертів у 
заходах, які було організовано партнерськими організаціями за кордоном. 
Серед найбільш успішних проектів слід відзначити такі:
Вивчення досвіду участі громадськості Балканських країн у процесі скасування віз для 
Сербії, Македонії, Чорногорії, Боснії та Герцеговини. Українська громадська ініціатива “Європа 
без бар’єрів” налагодила місток співпраці з експертами країн Західних Балкан, що мають успішний 
досвід виконання “дорожніх карт” до безвізового режиму з ЄС. Така співпраця на громадському 
рівні стане важливою ланкою обміну досвідом з експертного супроводження та громадської 
підтримки необхідних реформ у сфері безпеки персональної інформації, документів та міграції. Ці 
реформи є невід’ємною частиною виконання Плану дій України з метою наближення лібералізації 
візового режиму. Партнери проаналізували стан справ та розробили ряд конкретних практичних 
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рекомендацій щодо алгоритму подальших кроків України у напрямку до отримання симетричного 
безвізового режиму між ЄС та Україною. Напрацювання міжнародної експертної групи будуть 
опубліковані у інформаційно-аналітичному виданні “Як досягти безвізового режиму з Європейським 
Союзом? Досвід Західних Балкан для України” (висвітлено успіхи та труднощі виконання Дорожніх 
карт Сербією, Боснією та Герцеговиною, Албанією, проблеми безпеки документів та міграційної 
політики в контексті лібералізації візового режиму з ЄС), яке представлене до уваги українських 
урядовців та громадськості – див. сайт http://novisa.com.ua. 
Моніторинг доступу громадськості до публічної інформації. Міжнародною групою аналітиків 
із України, Азербайджану, Грузії і Киргизстану здійснено порівняльний аналіз стану прозорості 
діяльності та підзвітності влади щодо використання державного бюджету у різних сферах. 
Україні рекомендовано розвивати веб-сторінки органів центральної влади задля адекватного 
представлення публічної інформації до відома громадськості, а також оптимізувати присутність 
місцевих органів влади в Інтернеті. Детальну інформацію, а також висновки і рекомендації 
опубліковано у спільному Регіональному звіті (див. створений в межах проекту сайт “Доступ до 
інформації”: http://ua-energy.org/post/4833# ).
Громадський моніторинг в енергетичній сфері. Важливим кроком на шляху до розуміння 
переваг приєднання України до Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕІТІ) стала міжнародна 
конференція в Києві у листопаді 2010 року. Експерти з розвитку енергетичного сектору (з 
України, Азербайджану, Грузії, Казахстану і ряду країн ЄС) представили плюси членства в ЕІТІ не 
лише для країн з великим видобувним сектором, але й країн-транзитерів вуглеводнів. До відома 
українського уряду було представлено конкретні рекомендації, як подолати існуючу недовіру 
до нафтогазового сектору України та знизити рівень корупції у державі через впровадження 
принципів ЕІТІ – прозорість звітності держави за одержані надходження та регулярна публікація 
інформації про платежі компаній енергосектору на користь держави. Участь України в ЕІТІ мала 
би важливе значення для залучення інвестицій та підвищення рівня життя українських громадян. 
Українським громадським організаціям рекомендовано впровадити міжнародний досвід проведення 
інформаційних кампаній платників податків за принципом ініціативи “Публікуй, за що платиш”, 
аби кожному українському платникові податків були зрозумілі засади формування тарифів на 
енергоносії, а також як використовуються надходження до держбюджету з енергетичного сектору. 
Подробиці – на сайті http://ua-energy.org/ ./ ./
Системне покращення доступу ромів України до медичних послуг. П‘ятнадцять ромських 
медіаторів розпочали свою діяльність минулого року у регіонах компактного проживання ромів, 
пройшовши тренінги, які включали обмін кращими практиками посередництва між ромами і 
місцевими громадами в Румунії і Македонії. Роль медіаторів, які є ромськими освіченими жінками, 
полягає у допомозі ромам отримувати послуги медичних установ. Також ромські медіатори 
допомагають досягти порозуміння між ромами та місцевою владою, громадою, закладами освіти 
і охорони здоров’я тощо. Ця нова для України ініціатива разом із румунським і македонським 
досвідом дасть можливість посилити інтеграцію ромів у суспільство, покращити умови їхнього 
життя, санітарний стан помешкань ромів, а головне – змінити консервативне ставлення ромів 
до питань охорони здоров‘я. На державному рівні затверджено відповідну програму та виділено 
кошти на фінансування діяльності ромських медіаторів.
Міжнародний досвід забезпечення прав людей із особливими потребами. У містах Полтава 
(Україна) й Острава (Чехія) відбулися міжнародні практичні конференції, які стосувалися проблем 
людей з особливими потребами та їх інтеграції до звичайного життя суспільства. Полтавська 
конференція, у фокусі якої були проблеми бар’єрності середовища для людей з особливими 
потребами, переконала владу міста у необхідності введення з наступного року у мережу 
муніципального транспорту 10 додаткових низькопольних тролейбусів, які допоможуть людям на 
інвалідних візках долати великі відстані та незручні дороги. Безбар’єрність середовища є тільки 
необхідною умовою, але не достатньою для того, щоб людина на візку могла залишити чотири 
стіни.
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Під час зустрічі у Чехії її учасники конференції дізналися про найкращі європейські практики 
з навчання та відбору соціальних працівників для роботи з людьми з особливими потребами, 
залучення інвалідів до спортивних і культурних заходів, інклюзивної і спеціальної освіти, 
працевлаштування, інтеграції їх у суспільство, що є нормою виконання Конвенції про права 
інвалідів. Таким чином, провадження вимог Конвенції (яку Україна ратифікувала 2009 року, і, отже, 
цей документ має силу Закону України) надасть людині з інвалідністю рівні можливості до освіти, 
культури, спорту та участі у громадському житті.
Поширення українського досвіду підготовки соціальних працівників у Таджикистані.
За результатами українсько-таджицького проекту Міністерство праці та соціального захисту 
Республіки Таджикистан розпочало впроваджувати систему соціальної роботи, використовуючи ті 
найкращі практики України, які є найбільш прийнятними в таджицьких умовах. Найближчим часом, 
за повідомленням ректора Таджицького національного університету, спеціальність “соціальний 
працівник” буде включено до реєстру професій Таджикистану, а відповідна навчальна програма, 
розроблена спільно українськими і таджицькими освітянами, вводиться в університетський курс. 
Водночас представники громадськості Таджикистану зацікавлені в адаптації українського досвіду 
виконання соціальних проектів, інтегрованого підходу до надання соціальних послуг, єдиного вікна 
звернень, розвитку волонтерства та інше.

Труднощі, з якими зіткнулася програма під час реалізації своєї стратегії у 2010 році

Позитивною тенденцією нинішнього часу є оновлення громадянського суспільства України, як 
і більшості інших посткомуністичних країн, до лав якого приходить нове покоління громадських 
активістів. Але цей процес викликає об’єктивні труднощі, пов‘язані з розвитком традицій 
громадської діяльності та інституційною пам’яттю неурядових організацій. Зокрема, постає питання 
навчання молодих громадських лідерів, передачі досвіду громадської діяльності, самоорганізації, 
менеджменту громадських організацій тощо. До того ж часто доводиться стикатися з тим, що 
громадські організації недостатньо комунікують між собою, не мають повної інформації про 
діяльність і досягнення одне одного, але потребують вивчення кращих практик, впровадження 
інновацій і поширення інституційного досвіду серед молодих громадських активістів, що конче 
необхідно для ефективного формування зрілого громадянського суспільства. Доводиться 
враховувати ці реалії під час планування діяльності Програми.

Партнерство та співпраця програми у 2010 році

Традиційно успішними є ті ініціативи, що впроваджуються спільно з іншими програмами МФВ. 
Зокрема це стосується електронного врядування, громадського моніторингу в енергетичній сфері, 
доступу до публічної інформації, залучення громадськості до процесів європейської інтеграції, 
інтеграції ромів, впровадження паліативної допомоги та іншого. Разом із Європейською програмою 
планується конкурс, спрямований на посилення громадського компоненту в регіоні. 2011 року 
програма фокусуватиме діяльність на обміні досвідом реформ, які успішно впроваджуються 
в країнах Західних Балкан, Південного Кавказу, Балтики, у сусідніх Польщі, Румунії, Болгарії і 
Молдові. 
Деякі проекти, підтримані програмою Схід-Схід, були співфінансовані МЗС Чеської Республіки, 
програмою транскордонного співробітництва ЄС, програмою Громадське здоров‘я ІВС, Фондом 
ІВС-Таджикистан, програмою Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) та ін.
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 3 190 028
Вінницька обл. 2 40 583
Донецька обл. 4 237 528
Закарпатська обл. 1 40 484
Запорізька обл. 1 40 548
Івано-Франківська обл. 5 250 823
м. Київ 23 1 335 844
Київська обл. 1 9 500
Луганська обл. 3 122 487
Львівська обл. 2 79 910
Миколаївська обл. 1 4 400
Одеська обл. 2 93 300
Полтавська обл. 4 224 177
Сумська обл. 1 40 300
Харківська обл. 1 71 793
Чернівецька обл. 2 330 382
Операційні проекти 1 31 673
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Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні

Кількість проектів: 20
Сума: 2 029 729 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 2,77%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 118 178
Донецька обл. 1 125 328
Закарпатська обл. 1 40 484
Івано-Франківська обл. 1 77 359
м. Київ 10 1 116 775
Луганська обл. 1 17 487
Львівська обл. 1 16 210
Полтавська обл. 1 115 733
Харківська обл. 1 71 793
Чернівецька обл. 2 330 382

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Буковинський центр реконструкції і 
розвитку (58000, м. Чернівці, вул. Штейнбарга, 23, 
тел. (0372) 52-00-85, 2-00-85, (03722) 7-03-30)

Керівник проекту: Кирпушко Ярослав Васильович 
Зміст проекту: Підсумкова тристороння конференція, 

присвячена розвитку співпраці громадськості у 
регіоні Україна-Румунія-Молдова (м. Чернівці, 24-25 
квітня 2010 р.). Підведення підсумків довготривалої 
ініціативи розвитку співпраці громадськості в регіоні 
Україна-Молдова-Румунія, що підтримувалася 
трьома фондами Інституту Відкритого Суспільства 
в цих країнах з метою просування демократичних 
цінностей та зміцнення засад сталого розвитку 
регіону. Обговорення сучасної ситуації в регіоні та 
тенденцій розвитку регіональної політики з огляду на 
невирішене питання Придністровського конфлікту та 
формування впливів на цей регіон з боку ЄС та Росії. 
Висвітлення результатів реалізованих тристоронніх 
проектів, представлення успішних практик співпраці 
на рівні громадськості. Партнери – Soros Foundation – 
Romania, Soros Foundation – Moldova. 

Сума: 194 155 грн.

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: Проведення серії дискусій експертів 

з Молдови, Румунії та України для визначення 
ключових сфер та шляхів розвитку і посилення 
співпраці цих країн з Російською Федерацією, 
написання аналітичного звіту та презентація 
рекомендацій у кожній країні-учасниці проекту 
(вересень 2010 – березень 2011 рр.). Аналітична 
оцінка основних проблем та розробка комплексу 
специфічних рекомендацій щодо формування 
відносин з Росією при побудові спільних підходів 
та для кожної країни окремо. Партнери – Center for 
Conflict Prevention and Early Warning (Romania), The 
Institute for Public Policy (IPP, Moldova). 

Сума: 156 905 грн.

ПРОГРАМА “CХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” 
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Організація: Сімферопольська міська громадська 
організація “Інформаційно-дослідницький центр 
“Інтеграція та розвиток” (95006, м. Сімферополь, 
вул. Хацка, 13, к.1, тел. (0652) 50-58-12)

Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович 
Зміст проекту: Міжнародний семінар у Криму для групи 

вчителів та представників НУО зі Східної Європи та 
країн Балканського регіону 
(м. Сімферополь, 15-20 травня 2010 р.). Обмін 
кращим досвідом, методиками навчання та діяльності 
у мультикультурних регіонах, аналіз викликів і 
труднощів, що виникають протягом роботи у пост-
конфліктних та потенційно конфліктних регіонах. 
Визначення схожих та відмінних регіональних 
контекстів і розробка загальних принципів освіти, 
що базуються на засадах діалогу, толерантності, 
ненасильницької комунікації та освіти для миру у 
школах. Обмін корисними техніками розбудови миру 
(peacebuilding) та розв’язання конфліктів, порадами 
та спостереженнями, різновидами медіації, що 
можуть бути використані у школі, досвідом власного 
впровадження принципів навчання культурі миру у 
програмах шкіл тощо. Партнер - Nansen Dialogue 
Centre (Montenegro). 

Сума: 118 178 грн.

Організація: Благодійний фонд “Суспільні ресурси 
та ініціативи” (58000, м. Чернівці, бул. Героїв 
Сталінграду, буд. 20, кв. 32, тел. (03722) 4-22-54)

Керівник проекту: Гакман Сергій Михайлович 
Зміст проекту: Серія міжнародних семінарів у Молдові, 

Румунії та Україні (листопад 2010 р.- березень 2011 р.) 
з метою узагальнення і поширення кращих практик 
неурядових організацій Єврорегіону “Верхній Прут” 
щодо сприяння прозорості влади та громадському 
моніторингу її діяльності. Вироблення навичок 
взаємодії НУО, засобів масової інформації та 
влади з метою підвищення відповідальності та 
підзвітності органів влади у країнах-партнерах 
проекту перед своїми громадянами. Партнери - 
International Association of Small and Medium Business 
‘Small Euro Business’ (Moldova), ‘Ana’ Charitable 
Foundation (Romania), Chernivtsi Regional Public Union 
‘Bukovynian Perspectives’ (Ukraine). 

Сума: 136 227 грн.

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: Міжнародний круглий стіл (м. Київ, 

9 листопада 2010 р.) та публікація аналітично-
рекомендаційних матеріалів з питань врахування 
пріоритетів й інтересів України у програмах 
головування Угорщини та Польщі в ЄС. Залучення 
до вироблення підходів, секторальних пріоритетів 
та пропозицій для Угорського й Польського 
Президентств у ЄС у 2011-му році (у сфері 
економіки, фінансів та промисловості, енергетичних 
питань, торгівельної політики тощо) задля їх 
подальшого впровадження в інтеграційні відносини 
між Україною та Європейським Союзом. Аналіз 
впровадження Ініціативи Східне Партнерство 
в українському вимірі та розробка відповідних 
рекомендацій. Партнери – The Embassy of the 
Hungarian Republic in Ukraine, Ukrainian Centre for 
Independent Political Research (Ukraine), The Institute 
for World Economics of the Hungarian Academy of 
Sciences (Hungary), The Center for Eastern Studies 
(Poland). 

Сума: 104 604 грн.

Організація: Громадська організація “Агентство з 
розвитку приватної ініціативи” (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Дністровська, 26, Бізнес-центр, 
2-й поверх, офіс 12, тел. (0342) 50-46-05)

Керівник проекту: Маланій Лада Ігорівна 
Зміст проекту: Ознайомчий візит групи українських 

фахівців до Естонії (Таллінн, 15-21 серпня, 
2010 р.) та проведення круглого столу в Івано-
Франківську (листопад, 2010 р.) у межах проекту 
вдосконалення адміністративних послуг громадянам 
через впровадження е-системи документообігу 
в Івано-Франківську. Вивчення кращих практик 
електронного врядування та е-демократії в Естонії 
та вдосконалення системи адміністративних послуг 
органів місцевого самоврядування у м. Івано-
Франківську. Партнер проекту - The Open Estonia 
Foundation (Estonia). 

Сума: 77 359 грн.
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Організація: Громадська організація “Об’єднання 
“Агенція розвитку освітньої політики” (03113, м. Київ, 
вул. Лагерна, 30/32, тел.(044) 456-08-14)

Керівник проекту: Іванюк Ірина Володимирівна 
Зміст проекту: Міжнародний семінар з питань 

діяльності мережі шкільних євроклубів в Україні 
та формування молодіжної політики у напрямку 
“європейське громадянство, європейський 
вимір” (м. Київ, 31 жовтня – 4 листопада 2010 р.). 
Презентація громадськості і владі рекомендованих 
заходів щодо реалізації молодіжної політики, які 
сприяють європейській інтеграції України і країн 
Східної Європи та забезпечують доступ молоді до 
розвитку й розбудови соціального та міжкультурного 
діалогу. Підведення підсумку пілотних проектів МФВ 
в Україні щодо розвитку європейських клубів та 
впровадження курсу Європейські студії в школах. 
Партнери – The Ukrainian School Heads Association 
(Ukraine), NGO “House of Europe” (Slovakia), European 
Youth Center (Hungary), Education Department of 
the City of Warsaw (Poland), Georgian Association 
of Educational Initiatives (Georgia), iEARN-Belarus, 
International Education Club NEWLINE (Belarus), 
Inventura demokracie (Czech Republic). 

Сума: 101 410 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Асоціація керівників шкіл України (АКШУ)” (01135, 
м. Київ, просп. Перемоги, 7-а, тел. (044) 236-4225)

Керівник проекту: Онаць Олена Миколаївна 
Зміст проекту: Міжнародна науково-практична 

конференція “Формування громадянськості у школах 
України: європейський вимір” для працівників освіти 
за участю чеських та білоруських експертів 
(м. Київ, 28-29 жовтня, 2010 р.). Підготовка вчителів 
до впровадження в освіту елементу формування 
громадянина, якому притаманні демократична 
громадянська культура, усвідомлення демократичних 
принципів життя, пріоритету прав людини, значення 
європейського виміру України, готовність до 
компетентної участі у житті суспільства. Партнери 
– Association for International Affairs (Czech Republic), 
Belarusian Association of Head of Schools (Belarus). 

Сума: 130 978 грн.

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 зустрічі розширеної 

регіональної керівної групи GPPAC та громадських 
експертів із Молдови, України, Азербайджану, 
Румунії, Болгарії, Росії (м. Ялта, АР Крим, 
12-15 грудня 2010 р.). Залучення громадськості 
до реалізації регіональної стратегії, розробленої 
міжнародними експертами з метою систематизувати 
бачення та підходи щодо вирішення 
придністровського питання. Партнер - Promo-LEX 
Association (Moldova). 

Сума: 98 192 грн.

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: Проведення двох практичних семінарів 

з питань роботи ромських медичних посередників 
для представниць ромських громад з п’яти регіонів 
України за участю експертів із Румунії та Македонії 
(м. Бахчисарай, 26-29 липня та м. Берегове, 
жовтень 2010 р.). Удосконалення доступу до 
охорони здоров’я ромського населення на основі 
поширення кращих практик посередництва з питань 
охорони здоров’я, що напрацьовані європейськими 
ромськими громадськими організаціями під час 
виконання програм оптимізації охорони здоров’я 
ромів. Проект є частиною ініціативи, яка виконується 
у співпраці з OSI Health Program та Ромською 
програмою МФВ. Партнер проекту - Romani Criss 
NGO, Romania. 

Сума: 114 824 грн.
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Організація: Громадська організація “Європа без 
бар’єрів” (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, 
офіс 21, тел. (044) 238-68-43)

Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна 
Зміст проекту: Ознайомчий візит українських експертів 

до Сербії (м. Бєлград, 18-20 жовтня 2010 р.) для 
аналізу досвіду цієї країни на шляху до безвізового 
режиму з Європейським Союзом; створення і 
презентація аналітичного матеріалу “Як досягти 
безвізового режиму з Європейським Союзом? 
Досвід Сербії для України” в Україні (м. Київ, 26 
листопада 2010 р.). Пошук ефективних методів 
залучення громадськості до процесу оптимізації 
візового режиму між ЄС та Україною на прикладі 
успішного досвіду Балканських країн. Розробка та 
оприлюднення алгоритму інтегрування українських 
НУО у міжнародні мережі, які лобіюють скасування 
віз у Європі. Партнери - European Stability Initiative 
(ESI), Group 484 (Serbia), Stefan Batory Foundation 
(Poland). 

Сума: 142 053 грн.

Організація: Молодіжний інноваційний центр “Медіа-М” 
(01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 28 (6 поверх), 
тел. (044) 592-11-38)

Керівник проекту: Чиж Андрій Васильович 
Зміст проекту: Міжнародні зустрічі представників 

НУО України і Таджикистану, що працюють у сфері 
розвитку й впровадження інноваційних методів 
викладання соціальної роботи (10 - 20 квітня, 
мм. Київ, Луганськ). Ознайомлення з навчальним 
процесом підготовки спеціалістів – соціальних 
працівників, а також кращими практиками й 
специфікою діяльності центрів соціальних служб і 
громадських організацій, які працюють у сферах 
надання послуг: сім’ям з дітьми з особливими 
потребами, реабілітації дітей – жертв насильства, 
соціального супроводу сімей, що знаходяться в 
складних життєвих ситуаціях тощо. Покращення 
якості надання послуг і кваліфікованої допомоги 
через всі існуючі центри та інститути з надання 
соціальної підтримки. Партнер проекту – Centre for 
Progressive Technology in Education (Tajikistan). 

Сума: 124 606 грн.

Організація: Громадська організація “Діксі Груп” 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, 
тел. (044) 592-81-20)

Керівник проекту: Павленко Олена Михайлівна 
Зміст проекту: Міжнародне експертне обговорення 

напрацювань з аналізу доступності публічної 
інформації в Україні, Киргизстані, Азербайджані та 
Грузії, а також презентація в УНІАН аналітичного 
звіту “Моніторинг доступності публічної інформації 
в Україні” (м. Київ, 9 – 12 квітня, 2010 р.). Посилення 
співпраці між громадськими організаціями 
регіону задля вироблення спільних стратегій та 
рекомендацій, підвищення обізнаності громадян з 
процедурою та правами щодо отримання публічної 
інформації. Активізація теми відкритості інформації 
в медіа просторі та у діяльності громадянського 
сектору. Основні партнери проекту - Revenue 
Watch Institute and the Broadcasting Monitoring Public 
Union(Azerbaijan), “GYLA” NGO (Georgia), Public 
Foundation “Independent Human Rights Group” 
(Kyrgyzstan). 

Сума: 70 934 грн.

Організація: Полтавський обласний осередок 
Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій 
інвалідів України” (36023, м. Полтава, бульв. Конева, 6/1, 
тел. (05322) 2-48-83, (0532) 56-95-60)

Керівник проекту: Чумак Сергій Андрійович 
Зміст проекту: Міжнародна конференція за участю 

представників організацій людей з особливими 
потребами із постсоціалістичних країн (Полтава, 
25-27 серпня 2010 р.). Обмін кращими практиками 
впровадження принципів Конвенції про права людей 
з інвалідністю та Факультативного протоколу до неї. 
Озвучення проблем людей з особливими потребами, 
пов’язаних із подоланням бар’єрності. Створення 
інформаційних приводів для привернення уваги 
влади до необхідності фінансування проектів рівного 
доступу для людей з обмеженими можливостями. 
Партнери - Community of people with disabilities and 
their friends Apeyrons (Latvia), Community of people 
with disabilities of Belarus public association (Belarus), 
Association Motivation in Moldova, Almaty town people 
with disabilities community (AGOI) public association 
(Kazakhstan), Regional Public Movement of People with 
Disabilities on Wheelchairs “Transformation” (Russia), 
All-Ukrainian Organization of people with disabilities 
“Union of people with disabilities Organization of 
Ukraine” (Ukraine). 

Сума: 115 733 грн.
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Організація: Львівська міська громадська організація 
“Центр Інформаційного Консалтингу” 
(79010, м. Львів, вул. Севастопольська, 5/5, 
тел. (0322) 35-68-48)

Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович 
Зміст проекту: Забезпечення участі спеціалістів 

із Таджикистану у міжнародному семінарі для 
представників ОСББ та громадських організацій, 
органів місцевого самоврядування та житлово-
комунальних підприємств України (Львів, 15-16 
квітня, 2010 р.). Створення навчальної тренінгової 
програми для керівників ОСББ, комунальних 
підприємств та житлово-комунальних управлінь міст 
із публікацією відповідної брошури. Поширення 
литовського і польського досвіду реформування 
житлового господарства міста, стимулювання 
створення ринку якісних житлово-комунальних 
послуг органами центральної влади та місцевого 
самоврядування. Порівняння практичних аспектів 
функціонування об’єднань власників житла Литви, 
Польщі, України і Таджикистану та організації 
співпраці з постачальниками послуг. Партнери 
проекту - Krakow Association of real Estate Managers 
(Poland), Public organization “European Integration 
Studies Centre” (Lithuania). 

Сума: 16 210 грн.

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: Забезпечення участі експертів із 

Киргизстану у семінарах з питань правової допомоги 
та міжвідомчої співпраці в паліативній сфері, 
філософії хоспісу та психологічної допомоги хворим 
та їхнім близьким (м. Луганськ, 28 березня – 1 
квітня, 2010 р.). Обмін досвідом між українськими, 
чеськими та киргизькими спеціалістами з питань 
удосконалення системи охорони здоров’я та 
соціального захисту у сфері паліативної допомоги. 
Створення сприятливих умов для формування 
в Луганській області системи громадського 
моніторингу діяльності влади щодо впровадження 
системи паліативної допомоги. Публікація висновків 
та рекомендацій щодо застосування кращих 
зарубіжних практик за результатами проекту. 
Партнер проекту - “The Homecoming, a Non-Profit 
Hospice Organization” (Czech Republic). 

Сума: 17 487 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація 
“Інститут сталого розвитку” (61031, м. Харків, 
вул. Ромашкіна, 8а, офіс 2, тел. (057) 77-55-672)

Керівник проекту: Ігнатьєв Станіслав Євгенович 
Зміст проекту: Підсумкова міжнародна конференція 

з питань громадського моніторингу енергетичної 
сфери (м. Київ, 5-6 листопада 2010 р.). Залучення 
громадянського суспільства до управління та 
розподілу доходів, отриманих від діяльності у 
сфері транспортування енергоресурсів задля 
національного економічного та соціального розвитку, 
а також забезпечення енергетичної безпеки у 
регіоні. Презентація стану справ щодо приєднання 
України і Грузії до ЕІТІ. Партнери – Revenue Watch 
Institute (Azerbaijan), Open Society Georgia Foundation 
(Georgia), Public Finance Monitoring Program 
(Azerbaijan), Soros Foundation-Kazakhstan, Q-Club 
(Ukraine). 

Сума: 71 793 грн.

Організація: Донецький обласний благодійний фонд 
“Допомога дітям-інвалідам” (83087, м. Донецьк, 
вул. Калініна,  42, кв. 5, тел. (062) 389-17-61, 
(062) 387-71-01)

Керівник проекту: Шепелюк Богдан Олексійович 
Зміст проекту: Проведення Міжнародної академії 

(м. Донецьк, 26 листопада – 2 грудня 2010 р.) 
з метою поширити кращі практики політики 
інклюзії дітей з особливими потребами. Сприяння 
впровадженню інклюзивної політики та системи 
раннього втручання в школах і садках, розгляд 
психологічних аспектів допомоги сім’ям, які 
виховують дітей з особливими потребами. 
Партнери – Latvian Portage Association (LaPA), 
Georgian Portage Association (GPA). 

Сума: 125 328 грн.
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Організація: Ужгородська міська громадська 
організація “Інститут Транскордонного 
Співробітництва” (88000, м. Ужгород, 
вул. Замкова, 10, тел. (03126) 1-76-70)

Керівник проекту: Устич Сергій Іванович 
Зміст проекту: Міжнародна робоча зустріч експертів 

в Ужгороді (27-28 жовтня 2010 р.) з метою 
багатостороннього аналізу практик і уроків 
транскордонної співпраці. Розробка спільних 
рекомендацій для громадськості прикордонних 
областей, а також для Комісії з ENP CBC щодо 
стратегічного планування програм співпраці в 
рамках ENPI на період з 2013 року. Підготовка 
до проведення Першої міжнародної конференції 
“Діалоги на європейському кордоні (European Border 
Dialogues)” у м. Кошице, Словаччина. Партнер 
проекту - Institute for Stability and Development (Czech 
Republic). 

Сума: 40 484 грн.

Організація: Міжнародна благодійна організація 
“Фонд підтримки міжнародного співробітництва 
України” (01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 10, кв. 3, 
тел. (044) 235-52-98)

Керівник проекту: Климпуш-Цинцадзе Іванна 
Орестівна 

Зміст проекту: Проведення першої подіумної дискусії 
за участі експертів із країн Центрально-Східної 
Європи, Західних Балкан, пострадянського 
простору і Туреччини (24 січня 2011 р., м. Київ) 
в серії відкритих експертних дебатів стосовно 
сучасних подій у посткомуністичному регіоні та 
Туреччині. Мета проекту - розширення бачення 
українського експертного середовища щодо 
сучасних регіональних і глобальних тенденцій 
задля підвищення ефективності формування 
української політики у відповідності до цих тенденцій, 
аналіз досвіду посткомуністичних трансформацій 
та ролі Європейського Союзу у важливих 
трансформаційних процесах регіону. Проект 
здійснюється спільно з Європейською програмою 
МФВ. 

Сума: 72 269 грн.

Участь громадян України у проектах, підтриманих 
програмою “Схід-Схід” за кордоном

Кількість проектів: 23
Сума: 374 110 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,51%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 2 71 850
Вінницька обл. 2 40 583
Донецька обл. 1 22 800
Івано-Франківська обл. 2 45 664
м. Київ 12 166 369
Київська обл. 1 9 500
Миколаївська обл. 1 4 400
Одеська обл. 1 1 200
Полтавська обл. 1 11 744

ПРОГРАМА “CХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” 
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Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Гаряга Олег Олександрович 
Зміст проекту: Участь експерта з питань  лібералізації 

візової політики в міжнародній конференції “Міграція 
зі Східної Європи до Європейського Союзу в 
контексті візової політики ” (м. Варшава, Польща, 26 
січня 2010 р.). Обговорення питань характеристики 
сучасної міграції зі Східної Європи до ЄС, аналіз 
підстав для очікувань різкого збільшення кількості 
мігрантів та характеристики можливих змін у 
результаті запровадження безвізового режиму, а 
також аналіз впливу скасування віз для деяких країн 
на показники міграції. Організатори – Stefan Batory 
Foundation, Center of Migration Research (Poland). 

Сума: 4 788 грн.

Організація: Донецький обласний громадський центр 
тверезості та оздоровлення “Іскра” 
(83087, м. Донецьк, тел. 062 386 81 90)

Керівник проекту: Колесник Ксенія Станіславівна 
Зміст проекту: Навчальний візит для групи українських 

викладачів вузів МВС України, громадських активістів 
та співробітників органів внутрішніх справ у межах 
проекту “Впровадження міжнародних стандартів 
прав людини в роботу міліції через удосконалення 
навчальних програм у сфері адвокації ВІЛ/СНІДу” 
(м. Варшава, Польща,11-17 квітня 2010 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 арешті 
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 проекту - Центр підтримки громадських 
ініціатив Чайка (м. Рівне), Helsinki Fund on Human 
Rights in Warsaw (Poland), Center of defense of the 
Constitutional rights (Georgia). 

Сума: 22 800 грн.

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: Навчально-стажувальний візит групи 

українських лідерів молодіжних НУО в межах проекту 
“У співпраці – дієвіше!” (м. Шекі, Азербайджан,
19-26 березня 2010 р.). Обмін кращими практиками 
демократичних перетворень та досвідом третього 
сектору України, Азербайджану, Польщі, Росії 
і Молдови. 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: 41 202 грн.

Організація: Сімферопольська міська громадська 
організація “Інформаційно-дослідницький центр 
“Інтеграція та розвиток” (95006, м. Сімферополь, 
вул. Хацка, 13, к. 1, тел. (0652) 50-58-12)

Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович 
Зміст проекту: Участь десяти вчителів-тренерів 

за напрямком “Культура добросусідства” в 
міжнародному семінарі в межах проекту “Обмін 
досвідом балканських вчителів та вчителів країн 
Західного СНД: Школа навчання культурі миру несе 
мир у суспільство” (м. Подгориця, Чорногорія, 
21-26 квітня 2010 р.). Поширення кращого досвіду 
з навчання та роботи у мультикультурних регіонах. 
Аналіз викликів та труднощів, що виникають 
протягом роботи у пост-конфліктних та потенційно 
конфліктних регіонах. Визначення схожих та 
відмінних регіональних контекстів та розробка 
загальних принципів освіти, що базуються на 
засадах діалогу, толерантності, ненасильницької 
комунікації та освіти для миру у школах. Обмін 
корисними техніками побудови миру та розв’язання 
конфліктів, порадами та спостереженнями, 
різновидами медіації, що можуть бути використані у 
школі, власного впровадження принципів навчання 
культурі миру у програмах шкіл. Партнер - Nansen 
Dialogue Centre (Montenegro). 

Сума: 67 140 грн.
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Організація: Вінницька міська громадська організація 
“КРЕДО” (21050, м. Вінниця, тел. (0432) 59-50-50)

Керівник проекту: Хорошев Володимир Ілліч 
Зміст проекту: Участь двох спеціалістів Вінниччини з 

питань впровадження електронного врядування в 
міжнародній конференції “Електронне врядування 
в Азербайджані: досягнення та перспективи” 
(м. Баку, Азербайджан, 26-28 квітня 2010 р.). 
Впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій в діяльність державних органів, 
вдосконалення законодавчої бази е-врядування, 
розвиток державних електронних послуг для 
приватного сектору, впровадження дистанційної та 
безперервної освіти. Підведення підсумків наукових 
результатів у сфері інформаційних технологій, 
залучення експертів до формування “електронного 
врядування” та до розробки спільних програм. 
Організатори конференції - Organization of Specialists 
Educated Abroad (Azerbaijan), e-Governance Academy 
Foundation (Estonia). 

Сума: 9 026 грн.

Організація: Миколаївська міська громадська 
організація “Фонд розвитку міста Миколаєва” 
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович 
Зміст проекту: Участь спеціаліста з м. Миколаєва з 

питань впровадження електронного врядування в 
міжнародній конференції “Електронне врядування в 
Азербайджані: досягнення та перспективи” (м. Баку, 
Азербайджан, 26-28 квітня 2010 р.). Впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність 
державних органів, вдосконалення законодавчої 
бази е-врядування, розвиток державних 
електронних послуг для приватного сектору, 
впровадження дистанційної та безперервної 
освіти. Підведення підсумків наукових результатів 
у сфері інформаційних технологій, залучення 
науково-технічної громадськості до формування 
“електронного врядування” та до розробки спільних 
програм. Організатори конфенренції - Organization 
of Specialists Educated Abroad (Azerbaijan), e-
Governance Academy Foundation (Estonia). 

Сума: 4 400 грн.

Організація: Громадська організація “Кримський центр 
ініціатив у eлектронному урядуванні” 
(98000, АР Крим, м. Судак, вул. Жовтнева, 34, 
тел. (06566) 3-38-52)

Керівник проекту: Храпак Віктор Іванович 
Зміст проекту: Участь фахівця з питань впровадження 

і розвитку електронного врядування з АР Крим у 
міжнародній конференції “Електронне врядування в 
Азербайджані: досягнення та перспективи” (м. Баку, 
Азербайджан, 26-28 квітня 2010 р.). Впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність 
державних органів, вдосконалення законодавчої 
бази е-врядування, розвиток державних 
електронних послуг для приватного сектору, 
впровадження дистанційної та безперервної 
освіти. Підведення підсумків наукових результатів 
у сфері інформаційних технологій, залучення 
науково-технічної громадськості до формування 
“електронного врядування” та до розробки спільних 
програм. Організатори конференції - Organization of 
Specialists Educated Abroad (Azerbaijan), 
e-Governance Academy Foundation (Estonia). 

Сума: 4 710 грн.

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: Участь двадцяти потенційних ромських 

медичних посередників з питань охорони здоров’я у 
практичному семінарі (м. Ботошані, Румунія, 
18-23 квітня 2010 р.). Удосконалення доступу 
ромського населення до закладів охорони 
здоров’я на основі поширення кращих практик 
посередництва з питань охорони здоров’я, що 
напрацьовані європейськими ромськими НУО 
під час виконання програм оптимізації охорони 
здоров’я ромів. Очікується, що ромські медіатори 
допомагатимуть в оформлені паспортів для 
ромського населення та надаватимуть індивідуальні 
консультації з питань громадського здоров‘я. Проект 
є частиною ширшої ініціативи, яка фінансується OSI 
Health Program та Ромською програмою МФВ. 

Сума: 25 400 грн.



МФВ • Річний звіт 2010 • Програма “Cхід-схід: партнерство без кордонів” 178

P
34

9,
 

Організація: Громадська організація “Агентство з 
розвитку приватної ініціативи” (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. Дністровська, 26, Бізнес-центр, 
2-й поверх, офіс 12, тел. (0342) 50-46-05)

Керівник проекту: Маланій Лада Ігорівна 
Зміст проекту: Участь фахівця з питань впровадження 

і розвитку електронного врядування з м. Івано-
Франківська у міжнародній конференції “Електронне 
врядування в Азербайджані: досягнення та 
перспективи” (м. Баку, Азербайджан, 26-28 
квітня 2010 р.). Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у діяльність державних 
органів, вдосконалення законодавчої бази е-
врядування, розвиток державних електронних 
послуг для приватного сектору, впровадження 
дистанційної та безперервної освіти. Підведення 
підсумків наукових результатів у сфері 
інформаційних технологій, залучення науково-
технічної громадськості до формування 
“електронного врядування” та до розробки спільних 
програм. Організатори конференції - Organization of 
Specialists Educated Abroad (Azerbaijan), 
e-Governance Academy Foundation (Estonia). 

Сума: 4 462 грн.

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

Керівник проекту: Кучер Олександр Валерійович 
Зміст проекту: Участь двох експертів з питань розвитку 

громадянського суспільства у семінарі в межах 
проекту “Залучення громадянського суспільства до 
прозорості процесу прийняття рішень на місцевому 
рівні” (м. Кишинеу, Молдова, 27-30 квітня 2010 р.). 
Громадське обговорення і аналіз методів розбудови 
прозорості у прийнятті рішень на місцевому рівні в 
малих містах Молдови та в інших країнах-учасницях 
проекту. Перспективи застосування досвіду 
та кращих практик України у Молдові і Болгарії 
задля забезпечення місцевого сталого розвитку з 
використанням сучасних інструментів управління 
на рівні місцевого самоврядування та участі 
громадськості у процесі прийняття рішень. Партнери 
– Association of the Graduates of the Academy of 
Public Administration of Moldova, Association of 
Lawyers for Development of the Law in Public Interest 
and Harmonization of Bulgarian and European Law. 

Сума: 1 200 грн.

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

Керівник проекту: Довбиш Олександр Леонідович 
Зміст проекту: Навчальний візит двадцяти українських 

активістів із Вінничини в межах проекту “З України 
до Об’єднаної Європи – механізм громадського 
контролю за діяльністю влади” (м. Кельце, Польща, 
15-21 травня 2010 р.). Обмін досвідом участі 
громадськості у сфері соціального контролю 
за державним управлінням, функціонуванням 
та налагодженням співпраці між неурядовими 
організаціями та органами державної влади на 
місцевому рівні. Проект є продовженням спільної 
діяльності, проведеної в 2007-2008 роках за 
сприяння МЗС Республіки Польща. Партнер - 
Swietokrzyskie Center of the Foundation in Support of 
Local Democracy (Poland). 

Сума: 31 557 грн.

Організація: Громадська організація “Об’єднання 
“Агенція розвитку освітньої політики” (03113, м. Київ, 
вул. Лагерна, 30/32, тел. (044) 456-08-14)

Керівник проекту: Овчарук Оксана Василівна 
Зміст проекту: Участь трьох українських спеціалістів 

з питань громадянської освіти у міжнародному 
семінарі “Виміри громадянства та освіта” 
(7-11 травня 2010 р., м. Братислава, Словаччина). 
Обмін досвідом щодо впровадження Освіти для 
демократичного громадянства, Європейських 
студій, Громадянської освіти, діяльності шкільних 
та молодіжних Європейських клубів, здійснення 
освітніх проектів за участю освітян та громадських 
організацій. Презентація напрацювань щодо 
впровадження Європейських студій в Україні (2002-
2010 рр.). Організатори та партнери - House of 
Europe, Ethic and Civic Education Department of the 
Faculty of Education of Comenius University, Slovak 
Institute for Youth IUVENTA (Slovakia). 

Сума: 14 400 грн.
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Організація: Молодіжний інноваційний центр “Медіа-М” 
(01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 28 (6 поверх), 
тел. (044) 592-11-38)

Керівник проекту: Чиж Андрій Васильович 
Зміст проекту: Візит п’яти українських спеціалістів, 

що працюють у сфері розвитку й впровадження 
інноваційних методів викладання соціальної роботи, 
для обміну досвідом із таджицькими колегами в 
межах проекту ”Підвищення професійної компетенції 
фахівців у сфері соціальної роботи з сім’ями та 
дітьми” (3-9 червня, м. Душанбе, Таджикистан). 
Презентація українських практик підготовки 
спеціалістів – соціальних працівників, специфіки 
діяльності центрів соціальних служб та громадських 
організацій, які працюють у сфері надання 
соціальних послуг: сім’ям з дітьми з особливими 
потребами, реабілітації дітей-жертв насильства, 
соціального супроводу сімей, що знаходяться в 
складних життєвих ситуаціях тощо. Партнер – Centre 
for Progressive Technology in Education (Tajikistan). 

Сума: 27 235 грн.

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: Лациба Максим Валерійович 
Зміст проекту: Участь двох українських фахівців з 

питань розробки законодавства у сфері діяльності 
третього сектору в міжнародній експертній зустрічі 
країн Чорноморського регіону (м. Варна, Болгарія, 
2-4 червня 2010 р.). Обмін кращими практиками 
залучення до міжнародного співробітництва 
та посилення партнерських відносин з питань 
неурядового права серед країн регіону. Виявлення 
проблемних питань правового середовища НУО, а 
також забезпечення правової та політичної підтримки 
для участі громадськості у формуванні й реалізації 
планів вдосконалення правової бази в країнах-
партнерах проекту. Організатор - Bulgarian Center for 
Not-for-Profit Law (BCNL). 

Сума: 14 625 грн.

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

Керівник проекту: Герасимчук Сергій Павлович 
Зміст проекту: Участь двох українських експертів у 

круглому столі “Безпекова архітектура у державах 
Східного партнерства ЄС: виклики та реалії” 
(м. Кишинеу, Молдова, 21-23 червня 2010 р.). 
Підвищення громадської обізнаності з питань 
регіональної безпеки та сприяння публічному 
обговоренню питань проведення безпекових 
реформ у Республіці Молдова. Рекомендації щодо 
ефективної співпраці між державними органами 
влади та третім сектором з безпекових питань 
на основі досвіду країн Європейського Союзу. 
Організатор - Pro Marshall Center of the Republic of 
Moldova. 

Сума: 4 474 грн.

Організація: Громадська організація “Лабораторія 
законодавчих ініціатив” (04071, м. Київ, вул. Нижній 
Вал, 33, офіс 8, тел. (044) 531-37-68)

Керівник проекту: Ковриженко Денис Сергійович 
Зміст проекту: Участь двох українських експертів у 

міжнародному проекті “Конституційна реформа 
2010: роль організацій громадянського суспільства” 
(м. Бішкек, Киргизстан, 12 червня 2010 р.). Обмін 
кращими практиками впровадження парламентських 
і конституційних реформ у країнах пострадянського 
простору; розробка рекомендацій щодо побудови 
якісної стратегії конституційних реформ у 
Киргизстані та подальшого дотримання нової 
Конституції держави. Партнери проекту - Association 
of Civil Society Support Centers (Kyrgyzstan), Carnegie 
Endowment for International Peace (Russia). 

Сума: 9 390 грн.
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Організація: Полтавський обласний осередок 
Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій 
інвалідів України” (36023, м. Полтава, бульв. Конева, 6/1, 
тел. (05322) 2-48-83, (0532) 56-95-60)

Керівник проекту: Чумак Сергій Андрійович 
Зміст проекту: Участь двох представників 

громадськості Полтавщини у конференції 
“Європейські дні для людей з особливими 
потребами” (м. Острава, Чеська Республіка, 
4-8 жовтня 2010 р.). Пошук нових шляхів щодо 
підвищення якості надання соціальних послуг для 
людей з особливими потребами. Презентація досвіду 
діяльності українських громадських організацій, що 
опікуються правами людей з особливими потребами. 
Організатор – Association TRIGON (Czech Republic). 

Сума: 11 744 грн.

Організація: Білоцерківське міське товариство дітей-
інвалідів та їх батьків “Аюрведа” 
(09108, Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Східна, 34, тел. (263) 9-63-89, (0456) 39-63-89)

Керівник проекту: Крижанівський Володимир 
Євгенович 

Зміст проекту: Участь двох представників 
громадськості м. Біла Церква у конференції 
“Європейські дні для людей з особливими 
потребами” (м.Острава, Чеська Республіка, 
4-8 жовтня 2010 р.). Пошук нових шляхів щодо 
підвищення якості надання соціальних послуг для 
людей з особливими потребами. Презентація досвіду 
діяльності українських громадських організацій, що 
опікуються питаннями інтеграції та соціальної роботи 
з дітьми з особливими потребами. Організатор – 
Association TRIGON (Czech Republic). 

Сума: 9 500 грн.

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

Керівник проекту: Герасимчук Сергій Павлович 
Зміст проекту: Участь українського фахівця у 

Регіональному семінарі в рамках проекту “Критичний 
погляд міжнародного експертного середовища щодо 
прискорення врегулювання конфлікту в Республіці 
Молдова” (м. Варшава, Польща, 21-22 жовтня 
2010 р.). Залучення громадських експертів та інших 
міжнародних інституцій до вироблення рекомендацій 
щодо інструментів зовнішньої політики в напрямку 
розвитку процесів демократизації, врегулювання 
конфліктів та розширення можливостей Республіки 
Молдова у налагодженні співпраці з ЄС. Партнери – 
Institute for Development and Social Initiatives (IDIS-
Viitorul), Soros Foundation-Moldova, Center for East 
European Studies (Poland). 

Сума: 3850 грн.

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

Керівник проекту: Герасимчук Сергій Павлович 
Зміст проекту: Участь українського експерта в 

міжнародній конференції “Зведення мостів між 
регіонами: Центральна Азія та Центральна і Східна 
Європа” (м. Алмати, Казахстан, 2-3 листопада 
2010 р.). Побудова діалогу між експертами з 
обох регіонів у напрямку визначення основних 
векторів політики ЄС щодо країн Центральної Азії, 
налагодження співпраці країн Балтії та Центральної 
Азії в рамках ОБСЄ, визначення пріоритетів щодо 
регіональної безпеки тощо. Партнери – Central Asian 
Foundation for Developing Democracy (Kazakhstan), 
Center for Geopolitical Studies (Lithuania). 

Сума: 5 536 грн.
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Жіночий консорціум України” (01001, м. Київ, 
вул. Костьольна, 10, кв. 28, тел. (044) 592-68-54)

Керівник проекту: Грачова Олена Анатоліївна 
Зміст проекту: Участь чотирьох українських фахівців 

із Хмельниччини, Чернівеччини, АР Крим та 
Києва у семінарі в межах проекту “Регіональне 
співробітництво для попередження торгівлі 
дітьми та молоддю” (м. Банско, Болгарія, 20-26 
листопада 2010 р.). Створення платформи для 
співпраці, розширення потенціалу профільних 
НУО з питань протидії торгівлі людьми, узгодження 
політики і створення більш ефективної системи 
попередження й запобігання торгівлі дітьми та 
молоддю. Розробка міждисциплінарного підходу 
до досліджень і формування стратегії по боротьбі з 
торгівлею людьми у Східній Європі та Центральній 
Азії. Партнер - Bulgarian Network for Child and Youth 
Trafficking Prevention (Bulgaria). 

Сума: 16 741 грн.

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 українських 

фахівців в міжнародній конференції (м. Софія, 
Болгарія, 8-10 листопада 2010 р.), спрямованій на 
розробку ефективної системи надання допомоги 
постраждалим від насильства дітям. Підвищення 
громадської обізнаності стосовно проблематики 
жорстокого поводження з дітьми та бездоглядності 
дітей. Партнери - Social Activities and Practices 
Institute (Bulgaria), Nobody’s Children Foundation 
(Poland). 

Сума: 18 630 грн.

Організація: Громадська організація “Діксі Груп” 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, 
тел. (044) 592-81-20)

Керівник проекту: Павленко Ростислав Миколайович 
Зміст проекту: Участь чотирьох українських фахівців у 

міжнародній конференції з питань сприяння доступу 
громадських організацій, ЗМІ та експертного 
середовища до публічної інформації (м. Баку, 
Азербайджан, 6-8 грудня 2010 р.). Підведення 
підсумків пілотної стадії міжнародного порівняльного 
моніторингу доступу до публічної інформації 
в Україні, Азербайджані, Грузії, Казахстані та 
Киргизстані. Обговорення проблем налагодження 
діалогу і партнерських відносин з відповідними 
державними органами для забезпечення доступу та 
громадського контролю над державними витратами. 
Партнер - Public Union on Assistance to Economic 
Initiatives (Azerbaijan). 

Сума: 21 300 грн.
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Конкурс “Обмін кращими практиками 
самоорганізації та громадської діяльності між 
неурядовими організаціями України”

Кількість проектів: 14
Сума: 739 921 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,01%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Донецька обл. 2 89 400
Запорізька обл. 1 40 548
Івано-Франківська обл. 2 127 800
м. Київ 1 52 700
Луганська обл. 2 105 000
Львівська обл. 1 63 700
Одеська обл. 1 92 100
Полтавська обл. 2 96 700
Сумська обл. 1 40 300
Операційні проекти 1 31 673

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Благодійна організація “Янгол Милосердя” 
(83077, м. Донецьк, вулиця Героїв труда,  8, кв. 85, 
тел. (062) 208-30-03, (050) 931-20-09)

Керівник проекту: Шилова Лариса Миколаївна 
Зміст проекту: Проведення тренінгу-обміну для 

представників профільних НУО України, що 
займаються паліативною допомогою; ознайомчий 
візит до київських паліативних установ, проведення 
інформаційних заходів у Донецьку та видання 
інформаційної брошури. Обмін аплікабельним 
досвідом у сфері паліативної допомоги та зокрема 
практиками самопредставництва інтересів громадян 
з особливими потребами. 

Сума: 39 500 грн.

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

Керівник проекту: Трепалюк Ганна Сергіївна 
Зміст проекту: Проведення стажувань-обмінів 

у містах Одесі, Вінниці та Луганську для 
громадських активістів-представників ОСН, а 
також всеукраїнського семінару для ширшого кола 
представників ОСН-початківців із малих міст та 
сіл. Обмін кращими практиками діяльності ОСН та 
сприяння розвитку самоорганізації населення щодо 
вирішення місцевих проблем в регіонах України 
шляхом поширення провідного досвіду Одеси, 
Вінниці та Луганська. 

Сума: 92 100 грн.

ПРОГРАМА “CХІД-СХІД: ПАРТНЕРСТВО БЕЗ КОРДОНІВ” 
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Організація: Благодійна організація “Центр освітніх 
ініціатив” (79019, м. Львів, а/с 2832, 
тел. (032) 235-87-11)

Керівник проекту: Шинаровська Олена Богданівна 
Зміст проекту: Проведення семінару-обміну у Львові 

для представників молодіжних новостворених 
НУО із різних регіонів України з метою поширення 
успішного досвіду та обміну кращими практиками 
впровадження інноваційних методів позакласної 
роботи та активізації громадянської позиції 
підлітків та молоді через застосування підходу 
неформального навчання в системі шкільної освіти. 

Сума: 63 700 грн.

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

Керівник проекту: Озорович Мар’яна Олександрівна 
Зміст проекту: Проведення форуму в Івано-

Франківську для новостворених молодіжних НУО 
різних регіонів України та громадських організацій 
з сільської місцевості, з візитами до досвідчених 
НУО Івано-Франківщини. Мета - обмін досвідом 
та поширення серед громадських організацій 
України успішних практик формування сучасного 
молодіжного ринку праці, працевлаштування молоді 
та розвитку молодіжної підприємливості. 

Сума: 64 000 грн.

Організація: Сумська міська громадська організація 
“Молодіжна педагогічна спілка” (40030, м. Суми, 
вул. Леваневського, 26. м. Суми 40030, 
тел. (0542) 25-78-68)

Керівник проекту: Товстуха Анна Вікторівна 
Зміст проекту: Проведення семінару-практикуму в 

м. Суми для представників органів студентського 
самоврядування вищих навчальних закладів різних 
міст України з метою обміну досвідом самоорганізації 
студентів, практиками діяльності студентського 
самоврядування, виконання студентських ініціатив 
тощо. Розвиток традицій самоврядування на рівні 
навчального закладу, в якому головним елементом є 
студент з його потребами та перспективою. 

Сума: 40 300 грн.

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 триденного семінару 

в м. Донецьк для представників новостворених 
громадських організацій з усіх областей України 
з метою обміну досвідом та поширення кращих 
практик у сфері подолання експлуатації дитячої 
праці, зокрема щодо системи громадського 
моніторингу та надання альтернативних послуг 
для запобігання дитячій праці та реабілітації жертв 
дитячої праці. 

Сума: 49 900 грн.

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 всеукраїнського семінару 
в Луганську для 25 громадсько-активних педагогів, 
видання порадника для сільських громадсько-
активних шкіл. Мета - узагальнити та поширити 
серед громадсько-активних шкіл різних регіонів 
України успішно апробовані практики застосування 
вітчизняного та польського досвіду діяльності шкіл - 
центрів активності сільських громад. 

Сума: 49 500 грн.

Організація: Громадська організація “Асоціація 
підтримки розвитку місцевого самоврядування” 
(91033, м. Луганськ, кв. Шевченко, 14/67, 
тел. (0642) 59-97-05.)

Керівник проекту: Чала Анна Олександрівна 
Зміст проекту: Проведення стажування представників 

НУО та органів місцевого самоврядування в містах 
Одесі та Миколаєві, а також практичного семінару 
в Луганську з метою обміну досвідом впровадження 
механізмів виконання соціального замовлення у 
поточну практику діяльності органів місцевої влади 
для вирішення місцевих пріоритетних соціальних 
проблем. 

Сума: 55 500 грн.
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“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 
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Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма
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Рома України

Рома України
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Рома України

Рома України

Освітня програма
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Освітня програм а
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Громадське здоров’я
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“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Організація: Полтавський обласний осередок 
Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій 
інвалідів України” (36023, м. Полтава, бульв. Конева, 6/1, 
тел. (05322) 2-48-83, (0532) 56-95-60)

Керівник проекту: Чумак Сергій Андрійович 
Зміст проекту: Проведення у м. Полтаві практичної кон-

ференції з метою обміну досвідом самоорганізації 
людей з особливими потребами серед профільних 
НУО України (зокрема, новостворених) та визначення 
головних напрямків діяльності ГО інвалідів. Створення 
команди із керівників та активістів ГО, що підтримува-
тиме інформаційну сітку для громадських організацій 
людей з особливими потребами. Поширення успіш-
них практик громадської діяльності ГОІ на національ-
ному та міжнародному рівнях для забезпечення прав 
та рівного доступу людей з особливими потребами. 

Сума: 45 000 грн.

Організація: Пирятинська районна громадська 
організація “Жіночі ініціативи” (37000, Полтавська 
обл., м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 44 А, 
кв. 11, тел. (050) 015-77-47)

Керівник проекту: Таран Ірина Олексіївна 
Зміст проекту: Проведення у м. Пирятин Полтавської обл. 

трьох семінарів та практичної конференції для пред-
ставників НУО різних регіонів України з метою обміну 
досвідом впровадження відновних практик (медіації 
однолітків, діяльності Шкільних служб примирення) у 
середні навчальні заклади України. Сприяння станов-
ленню мирної атмосфери та зниженню рівня агресив-
ної поведінки серед дітей та молоді, формуванню толе-
рантного ставлення у стосунках з іншими, розуміння і 
прийняття основних засад демократичного суспільства. 

Сума: 51 700 грн.

Організація: Регіональна благодійна організація “Центр 
Громадських Ініціатив” (78600, Івано-Франківська обл., 
м. Косів, Майдан Незалежності, 1а, 
тел. (03478) 2-03-49, 2-16-02)

Керівник проекту: Близнюк Микола Миколайович 
Зміст проекту: Проведення стажування представників 

НУО, що займаються розвитком відповідального бать-
ківства, у м. Вінниці на базі всеукраїнської мережі Тато-
шкіл, навчального туру представників профільних ГО 
до Косівщини (м. Косів та с. Яблунів), а також інформа-
ційно-практичного семінару для колег із різних облас-
тей України з метою поширення досвіду відповідаль-
ного батьківства, практики функціонування різних 
допоміжних громадських інституцій, що забезпечують 
доступ родин до комплексних соціальних, медичних та 
освітніх послуг задля ефективного виховання дітей. 

Сума: 63 800 грн.

Організація: Обласна громадська екологічна асоціація 
“Зелений рух Запоріжжя” (06134, м. Запоріжжя, 
вул. Кустанайська ,3/1, тел. (097) 451-76-50)

Керівник проекту: Васильєва Тетяна Миколаївна 
Зміст проекту: Проведення 5 регіональних семінарів 

для екологічних НУО в Запорізькій, Херсонський, 
Донецький, Сумській та Львівський областях на базі 
громадських організацій-партнерів проекту з метою 
поширення досвіду координації діяльності та єднання 
інформаційно-методичного простору з питань 
екоосвіти та ековиховання, екологічної культури, 
формування екологічного мислення у дітей та молоді 
і їхніх батьків. 

Сума: 40 548 грн.

Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд 
Рокада” (03065, м. Київ, а/с 108, тел. (044) 501-56-96)

Керівник проекту: Барчук Олена Григорівна 
Зміст проекту: Проведення 4 робочих зустрічей-

обмінів для громадських організацій, зокрема із 
прикордонних областей України (мм. Києві, Ужгороді, 
Львові та Мукачевому), прес-конференції у м. Києві 
та практичного семінару у Львові. Поширення 
практик громадських дій серед НУО, які сприяють 
поліпшенню правової та соціальної ситуації біженців 
та осіб, що шукають притулку в Україні. 

Сума: 52 700 грн.

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: Організаційна зустріч представників 

організацій-переможців конкурсу у м. Києві. Надання 
допоміжної інформації щодо реалізації підтриманих 
проектів у більш ефективний спосіб, можливого 
розвитку підтриманих ініціатив на міжнародному 
рівні, інформаційного забезпечення протягом 
реалізації проектів та використання новітніх медіа-
технологій. 

Сума: 31 673 грн.
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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
Кількість проектів: 50
Сума: 4 975 289 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 6,5%

Мета програми: сприяння 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 2010 р.:

• Сприяння діалогу між громадськістю та органами влади щодо розробки стратегії розвитку 
освіти в Україні

• Експертне забезпечення змін до освітнього законодавства у напрямку його реформування; 
сприяння підготовці фахівців у сфері освітнього законодавства, запобігання корупції у сфері 
освіти 

• Зміни в системі управління, менеджменту і фінансування освіти (децентралізація системи 
та 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 розвитку різних форм інклюзивної освіти як засобу гуманізації суспільства та 
забезпечення рівного доступу до якісної освіти

• Якісні зміни у змісті гуманітарної освіти, спрямовані на подолання етнічної і культурної 
ексклюзивності, ксенофобії, нетерпимості до іншого та на впровадження понять 
багатокультурності, етнічної і культурної толерантності у суспільстві посткомуністичної 
України. 

Діяльність Програми здійснюється у формі переговорних грантів, конкурсів та операційних 
проектів.

Конкурси 2010 р.:

• “Розробка навчальних курсів з освітнього права” (подано 9 проектів, підтримано 3 
проектні пропозиції)

• Тендер “Моніторинг реалізації права на освіту в Україні” ( подано 3 проекти, 1 проект 
підтримано)

• “Розробка методики та проведення опитування щодо змісту підручників з Історії 
України та Всесвітньої історії” (подано 8 проектів, 2 проекти підтримано)

• “Видання сучасної польської наукової, науково-методичної літератури та есеїстики 
українською мовою з тематики викладання історії та соціогуманітарних дисциплін у 
полікультурних суспільствах, толерантності, громадянського виховання в контексті 
історичної політики та політики пам’яті” (подано 10 проектів, підтримано 4 проекти)

• “Школа толерантності: викладання історії та громадянське виховання в 
багатокультурному суспільстві” (подано 13 проектів, підтримано 3 проекти)

• Тендер “Сприяння реформуванню системи фінансування освіти” (подано 3 проекти, 
підтримано 2 проекти).
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У 2010 році було підтримано 32 позаконкурсні проекти з 39 проектів, що надійшли на розгляд 
Програми.

ВАЖЛИВІ ІНІЦІАТИВИ 2010 РОКУ: 

Створення незалежної системи моніторингу якості освіти

Метою діяльності в межах даного напрямку було закріплення реформи із запровадження 
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на законодавчому рівні, посилення довіри суспільства 
до ЗНО та сприяння розвитку системи зовнішнього оцінювання.
Інформаційна кампанія “За чесний вступ 2010”. У зв’язку зі змінами у керівництві МОН на 
початку 2010 р. та дискусією щодо подальших перспектив зовнішнього незалежного оцінювання 
в Україні, коаліція громадських організацій (Громадська мережа “ОПОРА”, Комітет виборців 
України, Фонд “Демократичні ініціативи”) провела інформаційну кампанію на підтримку системи 
ЗНО – “За чесний вступ 2010”. Громадським організаціям вдалося організувати співпрацю з 
батьківськими комітетами шкіл у всіх областях України для проведення роз’яснювальної кампанії 
про переваги зовнішнього незалежного оцінювання як інструменту, що дає всім випускникам рівні 
можливості для вступу до вищих навчальних закладів. У рамках кампанії проведено регіональні 
та загальнонаціональні прес-заходи, експертні круглі столи, розповсюджено інформаційні 
матеріали про переваги ЗНО та основні методи відстоювання освітніх прав. Як свідчать опитування 
громадської думки, що були проведені у березні-квітні 2010 р., помітно зросла частка тих громадян, 
які вважають систему ЗНО більш чесною системою оцінювання знань абітурієнтів з 32,4 % у 2008 р.
40,8% у 2010 (за результатами опитувань Фонду Демократичні ініціативи у 2008 та 2010 рр.). 
Водночас 82,7 % студентів стверджують, що їхнім батькам не довелося вдаватися до корупційних 
схем заради вступу дітей до вузу (за результатами опитування студентської молоді Інститутом 
соціальної та політичної психології АПН України http://www.ispp.org.ua/bibl_6.htm).
Кампанія з громадського спостереження за об’єктивністю та неупередженістю процедур 
вступу до вищих навчальних закладів у 2010 р. Коаліція громадських організацій “ОПОРА” та 
“Комітет виборців України” за підтримки МФВ у липні-серпні 2010 р. спостерігали за вступною 
кампанією до ВНЗ у всіх областях України (спостереженням було охоплено 55 найпрестижніших 
ВНЗ). Під час вступної кампанії для абітурієнтів та їхніх батьків було організовано широку 
інформаційну підтримку, зокрема, проведено 18 прес-конференцій. Близько 370 друкованих та 
Інтернет видань ознайомили читачів із діяльністю громадських спостерігачів. Для забезпечення 
якісної юридичної допомоги абітурієнтам, чиї права було порушено під час прийому документів 
та зарахування до ВНЗ, діяла “гаряча лінія” . За час вступної кампанії вона надала близько 2 000 
консультацій. Громадським організаціям вдалося привернути увагу спільноти до “фальшивих” 
дипломів переможців олімпіад, порушень у роботі прийомних комісій, порушень термінів прийому 
та зарахування тощо. Рекомендації щодо поліпшення процедур прийому до ВНЗ України було 
спрямовано до Міністерства освіти і науки України.
У рамках напряму у 2010 році було налагоджено громадський моніторинг за освітньої політикою 
(http://centromonitor.com.ua) та продовжено розпочате у 2009 році “Моніторингове дослідження 
“якості системи формування контингенту студентів вищих навчальних закладів України на основі 
зовнішнього незалежного оцінювання (за результатами вступної кампанії 2010 р.).
Право та освіта. Основною метою даного напрямку у 2010 р. є лобіювання змін до освітнього 
законодавства України, створення умов для підготовки спеціалістів у галузі освітнього 
законодавства, сприяння підвищенню правової культури освітян та підтримка ініціатив, спрямованих 
на подолання корупції у вищій школі. 
У рамках напряму було проведено конкурс, спрямований на розробку та апробацію навчальних 
курсів з освітнього права в університетах (за результатами підтримано 3 проекти; розробка та 
апробація курсів розпочалась у вузах Києва, Харкова та Луганська). Інший конкурс оголошено 
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для розробки методології моніторингу дотримання права на освіту в Україні та проведення такого 
моніторингу у 2010 р. (за результатами підтримано 1 проект). 
Створено першу безкоштовну юридичну консультацію он-лайн для освітян (http://www.osvitaua.com/
shkilniy-svit/konsultaciya-dlya-osvityan/). Вперше підтримано ініціативу надання юридичної допомоги 
та забезпечення судового супроводу осіб, права яких було порушено під час вступу до вищих 
навчальних закладів, та проведення тренінгів з первинної правової допомоги для громадських 
спостерігачів за вступною кампанією 2010 р.
Впровадження інклюзивної моделі освіти. Доступ до якісної освіти для людей з особливими 
потребами залишається актуальною проблемою в Україні. За підтримки Освітньої програми МФВ 
було розроблено Проект базової концепції інклюзивної освіти в Україні та пакет пропозицій щодо 
внесення відповідних змін у законодавство. Міністерство Освіти та науки України затвердило 
Концепцію. У свою чергу, Кабінет Міністрів видав розпорядження “Про затвердження плану заходів 
щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах на період до 2012 року”. У 2010 році, у співпраці з Всеукраїнським благодійним фондом 
“Крок за кроком”, розпочато роботу над адаптацією для України “Індексу інклюзії” – методики 
моніторингу якості роботи інклюзивних навчальних закладів з активним залученням усіх 
учасників навчально-виховного процесу, батьків і громади в цілому. У межах напрямку спільно з 
громадськими організаціями розпочато роботу над розробкою методики адаптації зовнішнього 
незалежного тестування для людей з особливими потребами, також розпочато комплексне 
дослідження готовності випускників спеціалізованих шкіл (для дітей з глибоким порушенням зору) 
до проходження ЗНО. Діяльність за напрямом планується продовжити у 2011 р.

Школа толерантності: історія та громадянське виховання. 

Впродовж першої половини 1990-х в Україні було створено національну програму вивчення 
вітчизняної історії, яка відповідала духові часу. Логіка побудови національної держави визначила 
відповідну риторику і способи викладання матеріалу. Фактично дотепер викладання шкільних 
предметів гуманітарного циклу (передусім вітчизняної історії) відбувається на ідеологічних та 
методологічних засадах початку 1990-х. У результаті відбувається масова індоктринація поколінь 
школярів ідеями та ідеологемами, стереотипами з явною чи прихованою присутністю ксенофобії, 
меншовартості, хуторянства, песимізму та естетичного примітивізму. Саме тому Освітня програма 
ініціює ряд заходів, спрямованих на ревізію національних програм й підручників для середньої 
школи з історії України та всесвітньої історії. 
У 2010 р. спільно з Посольством Польщі в Україні, Польським Інститутом національної пам’яті 
було проведено конференцію та тренінг для українських і польських учителів історії у Замості, 
Польща (27 – 30 червня) задля відпрацювання методики викладання “важких” питань україно-
польських відносин. Спільно з Інститутом історії України, Міністерством освіти і науки України 
проведено круглий стіл “Школа толерантності. Історична освіта в полікультурному суспільстві: 
виклики та перспективи для України”, на якому було обговорено стан справ з викладанням історії в 
Україні з погляду проблем і перспектив у вихованні культурної, етнічної та ґендерної толерантності, 
відповідність шкільних програм з історії сучасним вимогам 
Проведено конкурси на розробку методики опитування про ставлення референтних груп 
(учителів, батьків, учнів) до змісту підручників з історії (у рамках якого підтримано 2 проекти) та 
на розробку тренінгових і навчальних курсів для інститутів післядипломної педагогічної освіти, 
вищих педагогічних навчальних закладів, покликаних підготувати педагогів до викладання історії 
з позицій культурної толерантності (за результатами конкурсу підтримано 3 проекти). Апробацію 
тренінгів та курсів планується провести у 2011 році. 
Разом з Польським Інститутом у Києві було проведено конкурс на видання українською 
мовою сучасної польської наукової, науково-методичної літератури та есеїстики з тематики 
викладання історії та соціогуманітарних дисциплін у полікультурних суспільствах, толерантності, 
громадянського виховання в контексті історичної політики та політики пам’яті. Як результат, у 2011 
році вийдуть у світ книги: Єжи Топольського “Як пишуть і розуміють історію. Таємниці історичної 
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нарації”, Барбари Шацької “Минуле – пам’ять – міт”, Анджея Менцвеля “Антропологічна уява” та 
Антологія текстів “Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну та українців”.

Управління і фінансування в освіті: можливості змін. 

У 2010 р. бюджетне фінансування освіти в Україні зросло до 6,6% від ВВП, однак галузь постійно 
відчуває брак коштів. На думку експертів, які проводили дослідження системи фінансування 
шкільної освіти у Києві, Львівській та Донецькій областях, це пояснюється, передусім, 
неефективним використанням бюджетних коштів, розпорошеною системою управління, 
надмірною централізацією та розгалуженістю мережі навчальних закладів при тенденції зменшення 
кількості учнів (так, середня завантаженість шкіл у Донецькій обл. складає лише 40%). Серед 
висловлених експертами пропозицій для ефективного використання ресурсів – створювати на 
базах малокомплектних шкіл соціокультурні центри через об’єднання школи, клубу, бібліотеки, 
спортивного комплексу; облаштовувати у загальноосвітніх школах дитячі садочки і початкові 
школи. На думку експертів, необхідне внесення змін до бюджетного законодавства та до формули 
фінансового розподілу ресурсів на освіту. 
У контексті реформування системи управління освітою групою експертів було підготовлено та 
проведено у Києві та Київській області, Львові, Донецьку, Вінниці, Полтаві, Одесі, АР Крим тренінги 
з питань шкільного бюджетного менеджменту. Підготовлено друге видання практичного посібника 
для директорів шкіл “Шкільний бюджет”. 

Труднощі, з якими зіткнулася Програма у 2010 р.: 

Серед проблем, з якими зіткнулась Програма у 2010 році, варто відзначити:
• Зміна політичної влади у державі й керівництва Міністерства освіти і науки стала поштовхом 

до наростання політичних дискусій навколо освіти та освітніх ініціатив попереднього 
уряду. Зокрема, під загрозою у 2010 р. опинилося проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання. Змін зазнали умови прийому до вищих навчальних закладів, у зв’язку з чим 
довелося переформатовувати заплановану діяльність за напрямом “Створення незалежної 
системи моніторингу якості освіти”. 

• Посилилися ризики щодо успішності проведення досліджень системи фінансування у Києві 
та регіонах. Однак, через наявність доброго людського резерву в регіонах, попри зміни 
влади, подальша реалізація проектів була успішною. 

• Практично було зупинено лобіювання громадських ініціатив, спрямованих на зміни до 
освітнього законодавства та суміжних з ним сфер (бюджетного, трудового, фінансового, 
земельного кодексів), а проекти щодо змін до ЗУ “Про вищу освіту”, практично, не були 
прийняті до уваги. 

• У своїй операційній діяльності за окремими напрямами Програма залежить від діяльності 
державних органів. Так, через затримку з виданням та розповсюдженням підручників з історії 
у 2010-2011 навчальному році довелося призупинити діяльність робочої групи з аналізу 
шкільних підручників з історії на предмет відповідності принципом етнічної, культурної та 
гендерної толерантності. 

Партнерство та співпраця Програми у 2010 році.

Діяльність Програми у 2010 р. відбувалась у співпраці з громадськими організаціями (Асоціація 
керівників шкіл м. Києва, Асоціація приватних закладів освіти м. Києва, Центр освітнього 
моніторингу, Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін та гуманітарної освіти, Центр 
освітньої політики та ін.), міжнародними організаціями (Польський інститут у Києві, програма 
Альянс USETI), мережевими програмами Інституту відкритого суспільства (ESP, LGI), університетами 
(Консорціум університетів) та обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти. 
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Донецька обл. 1 98 850
м. Київ 34 3 681 370
Київська обл. 2 74 279
Луганська обл. 1 66 970
Львівська обл. 2 171 648
Харківська обл. 4 363 340
Чернівецька обл. 1 45 240
Операційні проекти 5 473 592
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Право та освіта

Кількість проектів: 9
Сума: 848 227 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,16%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 6 682 115
Луганська обл. 1 66 970
Харківська обл. 1 67 042
Операційні проекти 1 32 100

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: Запровадження у Київському міському 

університеті ім. Б. Грінченка навчальних модулів 
з освітнього права, спрямованих на формування 
правової компетентності майбутніх педагогів. 

Сума: 68 848 грн.

Організація: Регіональна громадська організація 
“Луганська правова фундація” (91051, м. Луганськ, 
квартал Якіра, 8/33, тел. (0642) 61 43 22)

Керівник проекту: Валєєв Руслан Гельманович 
Зміст проекту: Розробка навчально-методичних 

комплексів з освітнього права для денної та 
дистанційної форм навчання; апробація навчального 
курсу у Луганському національному університеті 
ім. Т. Шевченка та Луганському державному 
університеті внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка; 
фахове обговорення концепції курсів; організація 
роботи юридичних клінік з освітнього права; видання 
навчально-методичної літератури з проблематики 
освітнього права. 

Сума: 66 970 грн.

Організація: Приватний вищий навчальний заклад 
“Харківський гуманітарний університет “Народна 
українська академія” (61000, м. Харків, 
вул. Лермонтовська, 27, тел. (057) 714-20-07)

Керівник проекту: Нестеренко Поліна Віталіївна 
Зміст проекту: Розробка та обговорення навчального 

курсу з освітнього права України; розробка, друк та 
апробація навчального посібника з підготовленого 
курсу в Народній українській академії. 

Сума: 67 042 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація “Фонд 
сприяння захисту прав людини” (04211, м. Київ, 
проспект Героїв Сталінграду, 1, к. 26, тел. 410-47-17)

Керівник проекту: Белінський Павло Євгенович 
Зміст проекту: Розробка методології проведення 

національного моніторингового дослідження 
реалізації права на освіту в Україні. Мета 
проекту – виявити “проблемні зони” у реалізації 
конституційного права громадян на отримання 
якісної освіти різних рівнів; привернути увагу 
громадськості до проблем реалізації права на освіту 
в Україні. 

Сума: 199 600 грн.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Інститут виборчого права” (04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 8/5, к. 324, тел.044) 463-65-93)

Керівник проекту: Галайчук Вадим Сергійович 
Зміст проекту: Розробка системи правового захисту 

права осіб на вищу освіту на справедливих 
конкурсних засадах; розробка правових 
рекомендацій для громадських організацій щодо 
правового захисту права осіб на вищу освіту та 
надання безпосередньої правової допомоги у 
відстоюванні законних прав та інтересів на здобуття 
вищої освіти у судовому порядку. 

Сума: 101 410 грн.

Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд 
“Перше вересня” (01014, м. Київ, 
вул. Тимірязєвська, 2, тел. (044) 286-45-94)

Керівник проекту: Мосієнко Марина Володимирівна 
Зміст проекту: Розробка та запуск на базі сайту 

www.osvitaua.com веб-сторінки юридичної 
консультації з педагогічних працівників системи 
загальної середньої та дошкільної освіти. 

Сума: 136 827 грн.

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, тел. (0322) 
98-00-39)

Керівник проекту: Сімонова Елеонора Дмитрівна 
Зміст проекту: Видання та розповсюдження книги 

“Словник – довідник основних понять та визначень 
українського освітнього законодавства”. 

Сума: 66 130 грн.

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 фокус-груп та 

соціологічного дослідження серед студентів 
(вибірка – 1000 респондентів, що репрезентує 
всі регіони України та всі типи вищих навчальних 
закладів) з метою локалізації “зон корупції” у вищій 
школі, підготовка аналітичного звіту та рекомендацій 
за результатами дослідження. 

Сума: 109 300 грн.

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 круглого 

столу “Проблеми правового регулювання 
освітньої діяльності” (лютий 2010 р.), присвяченого 
питанням кодифікації та систематизації освітнього 
законодавства України, узгодженню суперечностей 
між законами, що регулюють освітню сферу. У 
рамках проекту було проведено робочі експертні 
зустрічі з обговорення ініцатив громадського сектору 
щодо реформування освітнього законодавства, 
узгодження термінології, підготовки та внесення 
на розгляд профільного комітету Верховної ради 
проектів законодавчих змін. 

Сума: 32 100 грн.
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Фінансування та управління в освіті: 
можливості змін

Кількість проектів: 7
Сума: 742 366 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,01%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Донецька обл. 1 98 850
м. Київ 3 419 763
Львівська обл. 1 81 668
Операційні проекти 2 142 085

Проекти, підтримані за програмою:

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: Створення 2-ї редакції рукопису 

методичного посібника “Шкільний бюджет у 
сучасних умовах”. 

Сума: 31 940 грн.

Організація: Львівська міська громадська організація 
“Центр освітньої політики” (79008, м. Львів, 
Пл. Ринок, 8, тел. (0322) 35-48-61)

Керівник проекту: Хобзей Павло Кузьмович 
Зміст проекту: Проведення дослідження фінансування 

шкільної освіти у трьох пілотних районах Львівської 
області: Сокальському, Перемишлянському, 
Старосамбірському. Підготовка звіту на основі 
дослідження та проведення тренінгу з питань 
управління шкільним бюджетом. 

Сума: 81 668 грн.

Організація: ТОВ “Видавництво “Таксон” 
(04050, м. Київ, а/с 25, тел. (044) 483-27-46)

Керівник проекту: Фінікова Ніна Олексіївна 
Зміст проекту: Видання 2-ї редакції практичного 

посібника для директорів загальноосвітніх 
навчальних закладів з управління шкільним 
бюджетом. 

Сума: 86 940 грн.

Організація: Донецька обласна громадська організація 
“Центр законодавчих ініціатив” (83050, м. Донецьк, 
бул. Пушкіна, 32, офіс 7, тел. (0623) 34-26-24)

Керівник проекту: Коваленко Юлія В’ячеславівна 
Зміст проекту: Проведення дослідження системи 

фінансування шкільної освіти у трьох пілотних 
районах Донецької області: Новоазовському, 
Артемівському, Ясинуватському з метою визначення 
тенденцій у системі фінансування освіти області. 

Сума: 98 850 грн.

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: Організація та проведення міжнародної 

конференції “Бюджет, фінансування та автономія 
школи: Україна та Центрально-Східна Європа” 
(3-4 лютого 2011р.), присвяченої питанням механізмів 
фінансування шкільної освіти в Україні та країнах 
Європи, питанням шкільної автономії, її фінансового, 
правового та регуляторного забезпечення. До 
участі у конференції було запрошено вітчизняних 
експертів, представників органів управління освітою, 
фахівців із Литви, Естонії, Польщі, Болгарії, Грузії, 
Азербайджану, Туреччини. 

Сума: 300 883 грн.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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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 програм та роздаткових 

матеріалів для одноденних тренінгів з управління 
шкільним бюджетом для директорів шкіл; 
проведення тренінгів у регіонах України (Київ, 
Київська обл., Полтава, Донецьк, Одеса, Львів, 
Вінниця, АР Крим); відбір слухачів для створення 
“ресурсного центру” тренерів з питань фінансової 
автономії; розробка програм та методичних 
матеріалів для імплементації тренінгу у систему 
післядипломної педагогічної освіти. 

Сума: 119 596 грн.

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: Проведення робочих засідань 

авторського колективу посібника “Шкільний бюджет: 
навчально-методичний посібник для керівників 
освіти” (Ковальчук О., Оленич Т., Паращенко Л., 
Шукевич Ю., Мархлєвський В.); підготовка 2-ої 
редакції посібника, що присвячений фінансовому 
шкільному менеджменту та знайомить читача 
з основними моделями фінансування шкільної 
освіти, що функціонують у країнах Єропи, 
механізмами фінансування шкіл в Україні, правовому 
регулюванню діяльності загальноосвітнього 
навчального закладу, практичним аспектам 
шкільного бюджетного менеджменту, особливостям 
управління приватним навчальним закладом. 

Сума: 22 489 грн.

Впровадження інклюзивної моделі 
освіти в Україні

Кількість проектів: 6
Сума: 800 305 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,09%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 6 800 305

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Об’єднання 
нечуючих педагогів” (01023, м. Київ, 
вул. Луначарського, 14, к. 2, тел. (044) 287-21-80)

Керівник проекту: Каменська Наталія Миколаївна 
Зміст проекту: Підготовка та друк науково-методичних 

матеріалів для дітей з порушенням слуху. 
Сума: 31 980 грн.

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: Проведення тренінгу з питань 

оцінювання для педагогів, які працюють в 
інклюзивних класах України, Латвії, Молдови. 

Сума: 77 987 грн.

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

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна 
Зміст проекту: Проведення семінару партнерів 

Інституту Відкритого Суспільства з питань дошкільної 
освіти та дітей з особливими потребами. 

Сума: 295 553 грн.

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”: участь у регіональних 
та міжнародних заходах; проведення щорічної 
конференції Міжнародної Асоціації “Крок за кроком”; 
проведення аудиторської перевірки організації; 
здійснення необхідних перекладів. 

Сума: 198 785 грн.

Організація: Громадська організація “Громадське 
об’єднання незрячих фахівців “Реаресурс” 
(01601, м. Київ, Печерський узвіз, 5, тел. 235-62-97)

Керівник проекту: Васін Сергій Анатолійович 
Зміст проекту: Аналіз готовності випускників шкіл для 

дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього 
незалежного оцінювання знань. 

Сума: 79 500 грн.

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: Переклад, адаптація, апробація 

методики “Індекс інклюзії” на базі 10 дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів у Київській, 
Львівській, Полтавській областях, а також у містах 
Київ та Сімферополь. 

Сума: 116 500 грн.

Створення незалежної системи 
моніторингу якості освіти

Кількість проектів: 14
Сума: 1 556 103 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 2,12%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 11 1 342 584
Київська обл. 1 33 519
Харківська обл. 2 180 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Інститут соціальної та політичної психології 
АПН України (04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 15, 
тел. (044) 425-24-08)

Керівник проекту: Жадан Ірина Василівна 
Зміст проекту: Проведення соціологічного опитування 

щодо визначення ставлення студентів першого 
курсу українських ВНЗ до системи зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

Сума: 87 253 грн.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Організація: Приватне підприємство “ПРО.МОВА, ЛТД” 
(04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 14в, кв. 1, 
тел. (050) 317-29-00, (032) 297-50-11)

Керівник проекту: Глібовицький Євген Мирославович 
Зміст проекту: Зйомки інформаційних роликів та 

розповсюдження їх у соціальних мережах задля 
кращого розуміння абітурієнтами процедур 
тестування, донесення переваг ЗНО суспільству. 

Сума: 33 519 грн.

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 інформаційно-

мобілізаційної кампанії “Чесний вступ до ВНЗ 2010”. 
Сума: 156 800 грн.

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

Керівник проекту: Кузін Микола Сергійович 
Зміст проекту: Проведення інформаційно-

мобілізаційної кампанії “Чесний вступ до ВНЗ 2010”. 
Сума: 138 920 грн.

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

Керівник проекту: Барбелюк Світлана Борисівна 
Зміст проекту: Підготовка аналітичної довідки про ЗНО, 

розробка рекомендацій, проведення опитувань 
громадської думки про ЗНО, аналіз соціологічних 
досліджень та експертних оцінок, підготовка, 
видання та розповсюдження матеріалів, проведення 
прес-заходів, підготовка публікацій у ЗМІ. 

Сума: 108 596 грн.

Організація: Українська Студентська Спілка 
(01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 28-а, кв. 216, 
тел. (044) 234-59-17)

Керівник проекту: Богуслав Марія Володимирівна 
Зміст проекту: Проведення інформаційної кампанії 

серед учнів старших класів та їх батьків щодо 
значущості зовнішнього незалежного оцінювання як 
механізму вступу до вищих навчальних закладів. 

Сума: 20 000 грн.

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 з 

громадського спостереження за об’єктивністю 
та неупередженістю процедур зовнішнього 
незалежного оцінювання 2010 року. 

Сума: 200 040 грн.

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: Савчук Віра Володимирівна 
Зміст проекту: Моніторинг державної системи 

зовнішнього оцінювання; інформаційна кампанія 
щодо результатів громадської експертизи 
системи зовнішнього оцінювання і моніторингових 
досліджень якості освіти; розробка та проведення 
тренінгів з громадського моніторингу зовнішнього 
оцінювання для НУО та ЗМІ; оцінка якості діяльності 
навчальних закладів у контексті зовнішнього 
оцінювання; розробка критеріїв та методології. 

Сума: 56 570 грн.

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

Керівник проекту: Айвазовська Ольга Павлівна 
Зміст проекту: Проведення громадського моніторингу 

за вступною кампанією до вищих навчальних 
закладів 2010 р. у 17 областях України з покриттям 
38 вузів (робота приймальних комісій, дотримання 
процедур); організація серії заходів, спрямованих 
на надання юридичної та інформаційної підтримки 
абітурієнтам та їх батькам. 

Сума: 154 519 грн.

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

Керівник проекту: Епштейн В’ячеслав Григорович 
Зміст проекту: Створення аналітичного Інтернет-

ресурсу, який надасть можливість розвиватися 
експертній дискусії з проблем стратегії розвитку 
школи в Україні, громадському обговоренню 
концептуальних документів у освіті, аналізу 
навчальних програм, посібників, моніторингу освіти, 
експертизі ЗНО, правовій освіті громадян (http://
osvitamonitor.org). 

Сума: 120 000 грн.
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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 громадського 

спостереження за вступною кампанією до вищих 
навчальних закладів 2010 р. у 25 університетах, 
11 областях України (спостереження за роботою 
приймальних комісій, забезпеченням системи 
“Конкурс”, дотриманням процедур, прозорістю 
вступної кампанії, інформаційне забезпечення 
кампанії спостерження). 

Сума: 159 700 грн.

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: Савчук Віра Володимірівна 
Зміст проекту: Створення громадського центру аналізу 

освітньої політики (підбір експертів та проведення 
тренінгів з методик аналізу освітньої політики), 
розробка рамкових методичних рекомендацій з 
аналізу освітньої політики та здійснення пілотного 
аналізу наявних тенденцій освітньої політики в 
Україні. 

Сума: 123 063 грн.

Організація: Громадська організація “Центр освітнього 
моніторингу” (01042, м. Київ, вул. Філатова, 1/22, 
офіс 106, тел. 521-24-72)

Керівник проекту: Полянський Павло Броніславович 
Зміст проекту: Здійснення моніторингу та аналізу 

основних тенденцій освітньої політики в Україні, 
зокрема, нормативних актів, що регламентують 
освітню сферу, а також їх проектів, які готуються 
органами законодавчої та виконавчої влади на 
предмет відповідності загальноєвропейським 
тенденціям, національній стратегії розвитку та 
практичного їх впливу на забезпечення рівного 
доступу громадян до якісних освітніх послуг. 

Сума: 137 123 грн.

Організація: Харківський обласний благодійний фонд 
“ТІМО (тестування, інновації, моніторинг в освіті)” 
(61072, м. Харків, вул. 23 серпня, буд. 27, офіс 28, 
тел. (0572) 340-52-26)

Керівник проекту: Гудзинський Віктор Євгенович 
Зміст проекту: Проведення дослідження ефективності, 

справедливості та громадського сприйняття 
системи вступу на основі ЗНО 2009 та 2010 рр.; 
проведення порівняльного аналізу результатів 
досліджень за даними 2008, 2009 та 2010 рр. 

Сума: 60 000 грн.
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Школа толерантності: історія 
та громадянське виховання

Кількість проектів: 11
Сума: 768 518 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,05%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 6 422 603
Київська обл. 1 40 760
Львівська обл. 1 89 980
Харківська обл. 1 116 298
Чернівецька обл. 1 45 240
Операційні проекти 1 53 637

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Європейська 
дослідницька асоціація” (01030, м. Київ, 
вул. Пирогова, буд. 4/26, кв. 9, тел. (044) 235-53-70)

Керівник проекту: Горна Світлана Дмитрівна 
Зміст проекту: Розробка методики та проведення 

опитування цільових груп учнів загальноосвітніх шкіл, 
їх батьків, вчителів історії/методистів для визначення 
їх ставлення до змісту підручників з історії України та 
Всесвітньої історії з погляду культурної, етнічної та 
гендерної толерантності. 

Сума: 108 149 грн.

Організація: Харківська обласна громадська 
організація “Східноукраїнський Фонд соціальних 
досліджень” (61077, м. Харків, Майдан Свободи, 6, 
оф. 335-336, тел. (057) 707-55-55)

Керівник проекту: Бакіров Віль Савбанович 
Зміст проекту: Проведення загальнонаціонального 

дослідження концепції історичної освіти в Україні: 
як відбувається викладання історії в школах, зміст 
шкільних курсів з погляду етнічної, культурної та 
ґендерної толерантності, вивчення змісту підручників 
історії та думки учнів, їх батьків і педагогів щодо 
концепції історичної освіти. 

Сума: 116 298 грн.

Організація: Всеукраїнська спілка викладачів 
суспільних дисциплін і громадянської освіти (03037, 
м. Київ, вул. Освіти, 6, к. 48, тел. (044) 520-12-07)

Керівник проекту: Марголіна Любов Валеріївна 
Зміст проекту: Розробка та апробація спецкурсу 

“Формування етнічної, культурної та ґендерної 
толерантності при викладанні історії в школі” для 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Сума: 90 000 грн.

Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд 
“Перше вересня” (01014, м. Київ, 
вул. Тимірязєвська, 2, тел. (044) 286-45-94)

Керівник проекту: Мосієнко Марина Володимирівна 
Зміст проекту: Розробка та апробація плану і програми 

спецкурсу зі створенням методики формування 
толерантного ставлення до історичних подій для 
педагогів, що проходять навчання за системою 
післядипломної педагогічної освіти. 

Сума: 88 894 грн.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
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Організація: Всеукраїнська асоціація викладачів історії, 
громадянознавства та суспільних дисциплін “Нова 
Доба” (79008, м. Львів, вул. Галицька, 1/5, 
тел. (032) 235-75-55, 297-66-89)

Керівник проекту: Кендзьор Петро Іванович 
Зміст проекту: Підготовка, апробація та поширення 

навчального модуля “Викладання історії в умовах 
багатокультурного суспільства” серед історичних 
факультетів педагогічних вищих навчальних закладів 
України. 

Сума: 89 980 грн.

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“К.І.С.” (04080, м. Київ, а/с 1, тел. (044) 462-52-69)

Керівник проекту: Гончаренко Надія Кузьмівна 
Зміст проекту: Видання книжки Єжи Топольського 

“Як пишуть і розуміють історію. Таємниці історичної 
нарації”. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: ТОВ “Видавничий дім “Києво-Могилянська 
академія” (04065, м. Київ, пл. Контрактова, 4, 
тел. (044) 425-60-92, 417-59-56)

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна 
Зміст проекту: Видання українського перекладу книжки 

“Ми не є українофілами. Польська політична думка 
про Україну та українців. Антологія текстів”. 

Сума: 34 000 грн.

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Видавництво “Книги – ХХІ” (58000, м. Чернівці, 
а/с 418, тел. (0372) 58-64-64)

Керівник проекту: Дроняк Василь Васильович 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Барбари 

Шацької “Минуле – пам’ять – міт”. 
Сума: 45 240 грн.

Організація: ТОВ “Видавниче підприємство “Юніверс” 
(08293, Київська обл., м. Буча, Ірпінський р-н, 
вул. Тарасівська, 32, к.165, тел. (044) 223-94-99, 
581-33-65)

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Анджея 

Менцвеля “Антропологічна уява” українською мовою. 
Сума: 40 760 грн.

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: Тищенко Юлія Анатоліївна 
Зміст проекту: Моніторинг підручників та навчальних 

посібників з історії, які використовуються у 
навчальних закладах АР Крим щодо їх відповідності 
принципам толерантності та міжкультурного діалогу. 

Сума: 61 560 грн.

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 учителів історії, 

експертів та науковців у науково-практичній 
конференції “Епоха крайнощів”: ХХ століття в 
суспільній свідомості, історіографії та викладанні 
історії в Україні та Польщі”, (м. Замость, Республіка 
Польща, 27-30 червня 2010 р.), що організована 
спільно з Посольством Республіки Польща в Україні, 
Польським Інститутом національної пам’яті. Мета 
конференції – ознайомлення педагогів Польщі 
та України з найновішими напрямами історичних 
досліджень та методиками викладання окремих 
сторінок “спільної” україно-польської історії ХХ ст.  

Сума: 53 637 грн.
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 
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“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Інші проекти

Кількість проектів: 3
Сума: 259 770 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,35%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 2 14 000
Операційні проектиОпераційні проекти 1 245 770

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Інформаційно-
аналітичний центр “Громадський простір” 
(02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, буд. 3, кв. 140, 
тел. (044) 572-93-37)

Керівник проекту: Прунь Алла Борисівна 
Зміст проекту: Веб-підтримка, технологічний супровід 

та хостинг сайту проекту “Громадські платформи 
освітньої реформи в Україні – www.upper.org.ua. 

Сума: 12 000 грн.

Організація: Громадська організація “Київський центр 
профорієнтації дітей-інвалідів” (02156, м. Київ, 3, 
вул. Шолом-Алейхема, тел. (044) 544-80-28)

Керівник проекту: Шпіньова Анастасія Олексіївна 
Зміст проекту: “Новорічні і різдвяні дива – для всіх”: 

Організація у грудні 2010 року в м. Києві святкової 
новорічної вистави для дітей-інвалідів, сиріт, дітей з 
малозабезпечених і багатодітних родин. 

Сума: 2 000 грн.

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: Додрукарська підготовка та друк 

підсумкової публікації “Школа успіху” в рамках 
проекту “Громадські платформи освітньої реформи 
в Україні”. Публікація присвячена проекту, що 
здійснювався Освітньою програмою, українськими 
(Полтавський та Одеський обласні інститути 
післядипломної педагогічної освіти) та іноземними 
(Центр міжнародного шкільництва, Утрехт, 
Нідерланди) партнерами у 2007-2009 рр. Основна 
мета проекту – організація суспільного діалогу 
навколо освітніх реформ в Україні. Найкращі 
практики та успішні історії проекту увійшли до 
підсумкової публікації “Школа успіху” (накладом 
20 000 екземплярів) й були розповсюджені серед 
навчальних закладів України. 

Сума: 245 770 грн.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА



P
34

9,
 Y

ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

ПРОГРАМА 
“СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І 
АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
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ПРОГРАМА “СОЦІАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ І АКАДЕМІЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ”
Кількість проектів:  13
Сума:  746 891 грн.
Частка у загальній сумі проектів:  0.8%

Мета діяльності програми у 2010 році: видання українською мовою найважливіших праць сучасних 
і класичних зарубіжних авторів, що визначають розвиток гуманітарних і суспільних дисциплін, 
поширюють інформацію про цінності демократичного суспільства, збагачують словники, якими 
послуговуються громадяни нових демократій; становлення сильної, різноманітної та незалежної 
видавничої індустрії як життєво необхідної інституції громадянського суспільства; розвиток школи 
академічного перекладу; трансформація академічного й публічного дискурсу в Україні.

Пріоритети діяльності програми в 2010 році

Традиційно програма провадить діяльність через такі компоненти:
• “Проект перекладів”: підтримка перекладів зарубіжної літератури українською мовою;
• Розвиток “Лабораторії наукового перекладу”;
• Сприяння відкритому доступу до наукової літератури: розвиток політик і практик відкритого 

доступу (журнали відкритого доступу і репозитарії/архіви відкритого доступу);
• Підтримка та розвиток новітніх медіа

Cеред ініціатив програми в 2010 році варто виокремити наступні: 

• Підтримка проекту “Формування української гуманітарно-філософської термінології та 
фахової комунікативної мережі через переклад та адаптацію “Європейського словника 
філософій” до українського контексту” у виконанні видавництва “Дух і Літера” та 
Молодіжною громадською організацією “Молодіжний гуманітарний центр”;

• Проведення спільних ініціатив з “Європейською програмою” МФВ (конкурси “Переклад 
українською мовою іноземної літератури з європейської інтеграції та посткомуністичної 
трансформації” – 4 підтримані проекти, “Видання вітчизняної літератури з європейської 
та євроатлантичної інтеграції” – 4 підтримані проекти) та “Освітньою програмою” МФВ і 
Польським Інститутом у Києві (конкурс “Видання сучасної польської наукової, науково-
методичної літератури та есеїстики українською мовою з тематики викладання історії та 
соціо-гуманітарних дисциплін в полікультурних суспільствах, толерантності, громадянського 
виховання в контексті історичної політики та політики пам’яті” – 4 підтримані проекти);

• Підготовка й проведення низки робочих зустрічей у МФВ з нагальних видавничо-
перекладацьких проблем із представниками книговидавничої та перекладацької галузі 
(зокрема, участь у розробці видавничого проекту, розроблюваного “Антикризовою 
програмою” МФВ), а також – круглий стіл у Книгарні Є “Чи матимемо добрі переклади?” 
(23 травня 2010) http://sumno.com/reportage/chy-matymemo-dobri-pereklady;

• Важливими були минулорічні заходи щодо розвитку новітніх медіа, підтриманих програмою: 
27 лютого у Запоріжжі відбулася конференція 2.0 SocialMediaCamp, 3 лютого в Києві Студія 
громадського подкастинґу “Молодого радіо” проводила тренінг “Можливості подкастингу 
для громадських організацій”, 22 січня вперше в Запоріжжі відбувся тренінг для громадських 
організацій на тему “Використання технологій Web 2.0”.
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• Представлено звіт “Витоки і здобутки видавничих ініціатив Міжнародного фонду 
“Відродження””

• адвокаційна діяльність: консультації видавців, перекладачів.

Труднощі, з якими зіткнулася програма минулого року:

Незважаючи на те, що програма з 2010 р. фактично припинила свою ґрантову діяльність, 
організаційна й управлінська робота була спрямована на пошук потенційних донорів, які зможуть 
прийняти доробок програми за десятиліття існування “Проекту перекладів”. Зокрема, програма СКАП 
публічно (на сайті, в соціальних мережах і через пресу) звернулася до благодійників і видавничих 
фундацій із закликом підтримати книговидання в Україні або шляхом фінансування програми в складі 
МФВ, або заснувавши подібну власну структуру, використати досвід і напрацювання програми в 
цьому напрямку. Програма СКАП готова виступити в якості дорадчого або виконавчого органу щодо 
підтримки книговидання. Однак, жодних відгуків чи пропозицій у відповідь не пролунало. 
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.
Однак, програма виступила партнером у поданні спільно з Next Page Foundation (Софія, Болгарія) 
проекту до Європейської комісії, яким передбачається зміцнення видавничої індустрії шляхом 
створення асоціації перекладачів, інституційного розвитку та набуття міжнародного досвіду 
видавцями, постійний моніторинг видавничого сектору, розробку політики державної підтримки 
публікацій (і перекладів), вивчення стану перекладів, розвиток літературно-інформаційних сайтів 
у мережі Інтернет.

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 12 672 526
Львівська обл. 1 74 365

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Львівський академічний молодіжний театр 
імені Леся Курбаса (79007, м. Львів, 
вул. Л. Курбаса, 3, тел. (0322) 72-48-24)

Керівник проекту: Швець Марта Анатоліївна
Зміст проекту: Cтворення високоякісного 

експериментального художнього продукту (вистави) 
“Король Лір” на межі трьох культур: азійської (Овлякулі 
Ходжакулі), центрально-європейської (театр ім. Леся 
Курбаса) та західно-європейської (Вільям Шекспір). 

Сума: 74 365 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (04060, м. Київ, 
вул. Вавілових, 16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Зміст проекту: Переклад та видання книги Niklas 

Luhmann. Die Realitaet der Massenmedien (Ніклас 
Луман. “Реальність мас-медіа”). 

Сума: 20 761 грн.

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: Проведення Церемонії нагородження 

переможців Всеукраїнського конкурсу романів, 
кіносценаріїв, п’єс та пісенної лірики про кохання 
„КОРОНАЦІЯ СЛОВА” , організація контактів 
відзначених авторів з найкращими українськими, 
європейськими та світовими видавництвами, 
кіностудіями, театрами, музичними виконавцями 
для подальшого виробництва та співробітництва. У 
ході реалізації проекту будуть визначені лауреати та 
дипломанти за напрямами: “Пісенна лірика 2010”, 
“Кіносценарії 2010”, “Романи 2010”, “П’єси 2010”. 

Сума: 90 000 грн.
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Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

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, додрукарська підготовка і 

друк книги Habermas J. Nachmetaphysisches Denken 
(Юрген Габермас “Постметафізичне мислення”). 

Сума: 33 540 грн.

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 мовою, 

додрукарська підготовка і друк книги Г. Гоффмана 
“Історія релігієзнавства в Польщі” (Henryk Hoffmann. 
Dzieje polskich badan religioznawczych) в серії 
Українського Філософського Фонду “Філософські 
контакти: Україна-світ”. 

Сума: 43 920 грн.

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

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович 
Зміст проекту: Переклад та видання українською мовою 

книжки Mongin Olivier. Face au scepticisme. Les mutations 
du paysage intellectuel (1976-1998). (Олів’є Монжен. “Віч-
на-віч зі скептицизмом. Зміни інтелектуального пейзажу”). 

Сума: 35 940 грн.

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 Костянтин Борисович 
Зміст проекту: Підвищення стандартів українських 

гуманітарних досліджень шляхом систематизації 
вітчизняної гуманітарно-філософської термінології 
у світлі європейського досвіду та створення 
національної фахової комунікативної мережі: наукове 
редагування “Європейського словника філософії” 
і написання корпусу оригінальних українських 
статей; робота постійного наукового Семінару при 
Центрі європейських гуманітарних досліджень 
НаУКМА; розгортання мережі із 7 місцевих наукових 
осередків; робота Лабораторії наукового перекладу. 

Сума: 166 000 грн.

Організація: Благодійний фонд “Фундація видавництва 
“Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, 
тел. (0322) 98-00-39)

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна 
Зміст проекту: Організація і проведення круглих столів 

та семінарів з нагоди ювілею програми “Соціальний 

капітал та академічні публікації” з метою промоції її 
здобутків. 

Сума: 40 000 грн.

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 українською та видання 

книги Нікласа Лумана “Поняття цілі та системна 
раціональність”. 

Сума: 33 800 грн.

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 українською мовою та 

видання книги Талкота Парсонса “Соціальна 
структура та особистість” . 

Сума: 40 540 грн.

Організація: ТОВ Видавництво “Книга” (04119, м. Київ, 
Дегтярівська 38/44, оф.12, тел. (044) 481-02-19)

Керівник проекту: Генералова Олена Андріївна 
Зміст проекту: До 140-річчя Лесі Українки: промоція, 

видання та розповсюдження ювілейного видання 
“Леся Українка. Зібрання драм”. 

Сума: 60 000 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд “Академія 
української преси” (04060, м. Київ, 
вул. Вавілових, 16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Зміст проекту: Переклад посібника З. Вайшенберга 

“Довідник з журналістики та медіа”. 
Сума: 32 025 грн.

Організація: Благодійний фонд “Супутники соціальних 
програм Висока Полиця” (04080, м. Київ, а/с 76, 
тел. (044) 224-51-21)

Керівник проекту: Попова Дар’я В’ячеславівна 
Зміст проекту: Видання книги Оксани Забужко 

“Юрій Шевельов. Вибране листування на тлі доби: 
1992-2002”. 

Сума: 76 000 грн.
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ПРОГРАМА 
“ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
Кількість проектів: 90
Сума: 8 376 976 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 10,9%

Мета діяльності програми у 2010 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 у сфері громадського здоров’я, які 
відповідають міжнародним стандартам, базуючись на принципах доказової медицини.

Пріоритети програми у 2010 році. 

Компоненти Програми 
• “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 2010 році: 

• Комплексна діяльність на національному та регіональному рівнях щодо захисту прав 
пацієнтів і медичних працівників

• Залучення громадськості до розробки та експертизи проектів нормативно-правових актів у 
сфері охорони здоров’я та захисту прав пацієнтів; підвищення рівня обізнаності населення, 
представників вразливих груп та фахової спільноти щодо медико-правових питань.

• Надання правової допомоги, підтримка стратегічних справ, які матимуть системний вплив 
на захист прав людини з фокусом на представниках вразливих верств населення, а саме: 
осіб, які вживають наркотики; пацієнтів програм замісної підтримувальної терапії; людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД, туберкульозом, пацієнтах, які потребують паліативної допомоги.

• Підтримка розвитку спільнот пацієнтів, їх батьків; розвиток їх адвокаційного метою 
потенціалу; здійснення громадського моніторингу та документування випадків порушень 
прав людини; забезпечення захисту прав та зниження рівня дискримінації з боку 
правоохоронних органів.

• Сприяння становленню в Україні системи надання паліативної допомоги невиліковно 
хворим відповідно до міжнародних практик; сприяння доступу до знеболення для пацієнтів 
з невиліковними захворюваннями через адвокацію необхідних змін у законодавстві та 
нормативно-правових актах; надання правової допомоги паліативним пацієнтам та членам 
їх сімей у хоспісах та паліативних відділеннях. 

• Підвищення поінформованості та обізнаності серед пацієнтів, активістів та представників 
вразливих груп населення про вірусні гепатити з метою мотивації відстоювання своїх прав 
на доступ до діагностики та лікування.
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• Створення стратегій співпраці НУО з засобами масової інформації, забезпечення належного 
представлення роботи НУО у медіа; підтримка створення інформаційних продуктів, 
побудованих на принципі громадської журналістики та присвячених висвітленню найбільш 
суспільно важливих проблем громадського здоров’я.

 Конкурси програми 2010 року. 

• Конкурс “Підтримка та розвиток громадських організацій, які працюють у сфері 
розвитку паліативної допомоги в Україні” спрямований на підтримку громадських 
організацій задля створення регіональних навчально-методичних центрів надання 
паліативної допомоги. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 17, з них 
підтримано – 4.

• Конкурс “Підтримка ініціатив громадських організацій до Всесвітнього дня хоспісної
та паліативної допомоги “Поділяючи турботу” – “Sharing the Care” спрямований на 
підвищення обізнаності про паліативну допомогу, привернення уваги широкого кола 
громадськості до потреб цієї сфери медичної допомоги. Загальна кількість заявок, які 
надійшли на конкурс -10 , з них підтримано – 8.

• Конкурс “Доступ до замісної підтримувальної терапії в місцях перебування затриманих 
та установах виконання покарань” спрямований на забезпечення безперервності та 
підвищення доступу до програм замісної підтримувальної терапії в місцях попереднього 
тримання, приймальниках-розподільниках та слідчих ізоляторах. Загальна кількість заявок, 
які надійшли на конкурс – 8, з них підтримано – 3.

• Конкурс “Правозахисні ініціативи у сфері громадського здоров’я: правова допомога, 
стратегічні справи та адвокація прав вразливих груп” спрямований на зниження рівня 
дискримінації та порушень прав людини по відношенню до людей, які вживають наркотики та 
живуть з ВІЛ/СНІД. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 4, з них підтримано – 4.

• Конкурс “Інформування, мобілізація та відстоювання доступу до діагностики і 
лікування гепатиту С в Україні” спрямований на підвищення поінформованості та 
створення мережі організацій з метою розвитку діалогу та вироблення політики національної 
та регіональної відповіді на епідемію гепатиту С задля розширення доступу до діагностики 
та лікування гепатиту С. Загальна кількість заявок, які надійшли на конкурс – 31, з них 
підтримано – 9.

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2010 року.

Компонент “Право та громадське здоров’я” 
Було продовжено підтримку правозахисних проектів та ведення стратегічних судових 
справ із захисту прав уразливих груп населення у сфері охорони здоров’я. Водночас, 
розпочато актуальну для України діяльність з проведення навчання представників вразливих 
верств населення щодо їх прав у сфері громадського здоров’я та вирішення спірних питань щодо 
проходження громадянами медико-соціальної експертизи. Підтримані проекти передбачають 
надання безоплатної правової допомоги пацієнтам та їх рідним, проведення освітніх заходів 
щодо прав людини у сфері громадського здоров’я для медичних працівників, правозахисників та 
державних службовців.
Продовжено висвітлення правозахисної діяльності у сфері охорони здоров’я та підтримано 
випуск збірника статей “Право на медичну допомогу в Україні – 2009”, що був виданий Харківською 
правозахисною групою. Веб-портал www.healthrights.in зазнав суттєвих змін, ставши ресурсом 
та місцем обміну інформацією для журналістів, юристів, медиків та активістів, які працюють на 
перетині галузей прав людини та охорони здоров’я.
Завершилося стажування першого учасника програми стажерів у сфері права та громадського 
здоров’я. Під час стажування було закінчено розробку “Практичного посібника” для юристів 
з прав людини у сфері охорони здоров’я та ведення медичних справ, проведено низку 
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інформаційно-освітніх заходів, здійснювалась робота над зверненнями громадян. Подібні 
щорічні стажування сприятимуть підготовці нового покоління юристів, які володітимуть знаннями 
і навичками захисту прав людини у галузі громадського здоров’я.
Представлено “Практичний посібник” для юристів з прав людини у сфері охорони здоров’я 
та ведення медичних справ. Планується його видання трьома мовами: українською, англійською 
та російською. Заплановано проведення ряду тренінгів з використання Ресурсного 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.
Компонент “Паліативна допомога” 
Програмою було підтримано проведення тренінгу з паліативної допомоги для лікарів та викладачів 
на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (НМАПО). Впродовж 
місячного курсу тематичного удосконалення, до навчання було залучено тридцять п’ять лікарів 
з різних регіонів України. На практичних та теоретичних заняттях викладала команда фахівців 
з Інституту паліативної медицини Хоспісу Сан-Дієго, США під керівництвом проф. Ф. Ферріса 
та викладачі навчально-методичного геріатричного центру та кафедри паліативної та хоспісної 
допомоги НМАПО ім. П. Л. Шупика. Майже два тижні практичних занять проходили на 4-х клінічних 
базах міста Києва, де слухачі здобували навички піклування про паліативних пацієнтів. 
За відкритим конкурсом “Підтримка та розвиток громадських організацій, які працюють в 
сфері розвитку паліативної допомоги в Україні” підтримано чотири громадські ініціативи. Три 
пілотні проекти зі створення виїзних мультидисциплінарних бригад паліативної допомоги, на базі 
існуючих медичних закладів та із залученням до практики студентів медичних коледжів, підтримані 
в Закарпатській, Миколаївській та Черкаській областях. Навчально-методичний центр при 
обласній лікарні “Хоспіс” в Івано-Франківську прийме перших слухачів вже в червні 2011 року. До 
викладання та надання допомоги залучаються практикуючі лікарі та медичні сестри, які пройшли 
курс навчання з паліативної допомоги в Києві та за кордоном у 2009 та 2010 роках.
Представники профільних державних установ стверджують, що жодних звернень громадян щодо 
недостатнього знеболення від онкологічних пацієнтів вони не отримували, а тому проблеми із 
доступом до адекватного знеболення не існує. Задля зібрання фактів щодо реальної ситуації 
в Україні із забезпеченням адекватного знеболення паліативних в рамках спільної ініціативи 
компонентів “Право та громадське здоров’я” та “Паліативна допомога” було проведено 
документування історій порушень прав паліативних пацієнтів в Україні. Три організації з Києва, 
Харкова та Рівного задокументували 30 історій невиліковних хворих на рак, ВІЛ/СНІД та 
туберкульоз, які перебували в умовах стаціонару хоспісів або вдома та не отримували належної 
медичної допомоги або знеболення. Історії різних за віком та соціальним статусом пацієнтів стали 
вкрай показовими щодо стану розвитку паліативної допомоги в Україні та дотримання права 
громадян на адекватну медичну допомогу. Задокументований матеріал буде опубліковано навесні 
2011 року. 
У рамках відзначення Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги було підтримано 
ініціативи дев’ятьох громадських організацій. Протягом жовтня в різних містах України відбувалися 
інформаційно-освітні, культурні та благодійні заходи з метою привернення уваги громадського 
до потреб та проблем невиліковно хворих пацієнтів під девізом “Поділяючи турботу”. Вперше 
відзначення цього Дня набуло широкого розголосу та залучення низки громадських організацій з різних 
регіонів країни.
Компонент “Зменшення шкоди”
Підтримано низку ініціатив, спрямованих на подолання порушень прав людини на доступ до 
життєво необхідного лікування (замісної підтримувальної терапії – ЗПТ) під час затримання, 
арешту та відбування покарання (у відділках міліції, ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ) та 
установах відбуття покарань) споживачами ін’єкційних наркотиків (СІН). Переривання лікування 
та пов’язаний із цим абстинентний синдром дає можливість для зловживань і протиправних дій 
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стосовно затриманих осіб з боку представників правоохоронних органів, що за визначенням 
міжнародних організацій, прирівнюється до тортур.
За організаційної, експертної та фінансової підтримки Програми було ініційовано та забезпечено 
роботу міжвідомчої групи фахівців при Комітеті з питань протидії ВІЛ/СНІДу й іншим соціально 
небезпечним хворобам МОЗ України. Групою було розроблено проект міжвідомчого наказу 
“Про затвердження порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів внутрішніх справ, 
органів і установ виконання покарань щодо забезпечення безперервності лікування пацієнтів 
замісної підтримувальної терапії” (робоча назва). Документ на разі перебуває на стадії погоджень 
відповідними Міністерствами та відомствами.
Також Програма продовжувала сприяння розвитку об’єднань громадян, яких безпосередньо 
торкнулась проблема вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу. Підтримано розвиток всеукраїнських 
об’єднань пацієнтів програм ЗПТ (ВГО “Асоціація учасників замісної підтримувальної терапії 
України”) та батьків пацієнтів (Благодійна організація “Київський обласний благодійний фонд 
Надія та Довіра”). Шляхом забезпечення навчання (школи адвокації, тренінги) та надання технічної 
допомоги, вказані мережі суттєво підвищили свою здатність відстоювати власні інтереси та 
захищати права не тільки на місцевому рівні, а й на національному.
Компонент “Доступ до життєво-необхідних препаратів”
Було підтримано створення та функціонування міжвідомчої робочої групи з питань доступу 
до життєво-необхідних ліків та прав на інтелектуальну власність. У рамках роботи цієї 
групи проведено патентне дослідження щодо переліку ліків з метою визначення можливостей 
використання гнучких положень міжнародних угод про вільну торгівлю. Це, у свою чергу, має на 
меті зменшення цін на окремі лікарські засоби та розширення доступу для лікування для найбільш 
вразливих верств населення. 
Підтримано десять проектів на регіональному та національному рівні, спрямованих на підвищення 
обізнаності та поінформованості стосовно вірусних гепатитів. Спільною метою цих проектів 
стало мережування організацій задля об’єднання зусиль та відстоювання прав пацієнтів на 
належну та своєчасну діагностику та лікування гепатиту С. Під час реалізації проектів проведено 
низку заходів, включаючи тренінги та інформаційно-просвітницьких заняття для представників 
груп ризику з інфікування вірусними гепатитами; у деяких областях питання діагностики вірусних 
гепатитів винесено на розгляд обласних координаційних рад з питань ВІЛ/СНІДу та інших 
соціально-небезпечних хвороб, ініційовано діалог щодо розробки місцевих та національної 
програм подолання вірусних гепатитів. 
Труднощі, з якими зіткнулася програма під час реалізації своєї стратегії, підтриманих 
проектів та ініціатив у 2010 році. 
Труднощі у реалізації пріоритетів та проектів Програми полягали у тривалій нестабільній 
політичній та економічній ситуації в Україні. Брак реальних дій державної влади, спрямованих на 
реформування системи охорони здоров’я; гальмування прийняття нормативно-правових актів; 
лобіювання прийняття нормативних актів зацікавленими особами; недостатня координація і 
співпраця між органами державної влади – все це ускладнювало діяльність Програми. Політична 
нестабільність та часті зміни ключових осіб у системі охорони здоров’я, органах 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. Недостатньою є кількість кваліфікованих юристів/правозахисників, що мають досвід 
захисту прав людини у сфері охорони здоров’я. Низька спроможність громадських організацій 
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щодо бюджетного моніторингу та активної адвокаційної роботи, неефективне використання 
обмежених фінансових ресурсів, якими оперують медичні заклади стають суттєвим бар’єром для 
виконання запланованих заходів.
Основною перепоною розвитку паліативної допомоги в Україні залишається відсутність 
затверджених державних нормативно-правових документів щодо надання паліативної допомоги, 
а також відсутність протоколів та стандартів надання медичної допомоги невиліковно хворим, які 
б відображали міжнародні рекомендації щодо знеболення опіоїдними анальгетиками. Однією з 
головних проблем, які характерні для сучасної медицини, є проблема недостатньої послідовності 
або спадкоємності між різними службами у системі охорони здоров’я. Яскравим прикладом може 
стати різке обмеження доступу до знеболення та часто – інших видів симптоматичного лікування 
для хворих, які знаходяться вдома. 
Адміністративна реформа кінця 2010 року також внесла зміни в плани щодо погодження 
певних нормативно-правових документів, які знаходились на стадії розробки та погодження. 
Неузгодженість державної політики щодо замісної підтримувальної терапії між різними гілками 
влади та відповідними органами виконавчої влади призвело до нескоординованих дій, які у свою 
чергу призвели до ряду порушень прав людини в Україні. 
Серед проблем, які стримують дії за компонентами Програми “Громадське здоров’я” 
варто відзначити і брак комунікації та іноді безпідставну конкуренцію між потенційними 
грантоотримувачами. В окремих випадках це стає нездоланним бар’єром для обміну досвідом 
та напрацюваннями, які могли б стати у пригоді для широкого кола організацій та громадян. Не 
останньою залишається проблема пасивності, небажання, або страху пацієнтів та представників 
вразливих груп вступати в конфронтацію з лікарями або представниками державних структур. Це 
призводить до замовчування проблем і відсутності перспектив змін.

Партнерство та співпраця програми у 2010 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 у сфері громадського здоров’я: Міжнародний Альянс 
з ВІЛ/СНІДу в Україні, Всеукраїнська Мережа Людей, що живуть з ВІЛ, Всеукраїнська Коаліція 
ВІЛ-сервісних НУО, низкою програм Організації Об’єднаних Націй в Україні, а саме: Об’єднаною 
програмою ООН з ВІЛ/СНІДу, Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, Об’єднаною 
програмою ООН з ВІЛ/СНІДу, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Світовим Банком, з 
іншими міжнародними донорськими організаціями та їх представництвами: Агенцією міжнародного 
розвитку США, Агенцією Німецьке Технічне Співробітництво, Представництво HealthRights Intl., 
Фондом “Розвиток України”, Фонд Клінтона та іншими.
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 4 303 154
Вінницька обл. 1 15 520
Дніпропетровська обл. 1 74 454
Донецька обл. 2 165 350
Закарпатська обл. 2 173 065
Івано-Франківська обл. 3 302 961
м. Київ 14 1 242 788
Київська обл. 1 561 473
Луганська обл. 2 205 938
Львівська обл. 8 1 219 713
Миколаївська обл. 4 480 040
Одеська обл. 4 628 447
Полтавська обл. 4 484 270
Рівненська обл. 4 237 660
Сумська обл. 1 7 800
Тернопільська обл. 1 80 600
Харківська обл. 5 598 650
Херсонська обл. 2 209 762
Черкаська обл. 2 163 710
Чернівецька обл. 1 76 184 
Операційні проекти 24 1 145 437
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Компонент “Бюджетний моніторинг 
та адвокація”

Кількість проектів: 3
Сума: 300 184 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,41%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 80 590
Луганська обл. 1 184 000
Операційні проекти 1 35 594

Проекти, підтримані за програмою:

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: Збільшення участі місцевих бюджетів 

у фінансуванні програм замісної терапії шляхом 
проведення бюджетного моніторингу на базі п’яти 
спеціалізованих наркологічних установ (Луганський 
обласний наркологічний диспансер, Антрацитівський 
наркологічний диспансер, Перевальска 
психоневрологічна лікарня, наркологічний 
диспансер при Северодонецькій міській лікарні, 
наркологічний диспансер при Лисичанській 
міській лікарні), та сприяння підготовці і якісному 
обґрунтуванню пропозицій (бюджетних запитів) на 
2012 р. до обласного і місцевого бюджетів, наступної 
адвокаційної підтримки цих пропозицій. 

Сума: 184 000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
“Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із 
інтелектуальною недостатністю” 
(01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, 
тел. (044) 411-03-32, 496-52-92)

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна 
Зміст проекту: Підготовка бюджетного моніторингу 

та адвокаційної кампанії спільного проживання 
для інвалідів з розумовою відсталістю шляхом 
визначення поточних потреб дорослих громадян 
України з інтелектуальними та психосоціальними 
вадами, яким загрожує переведення у закриті 
заклади психіатричного або іншого профілю. 

Сума: 80 590 грн.

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 в Україну міжнародних експертів з бюджетного 
моніторингу у сфері громадського здоров’я 
(08-16 жовтня 2010 р.). Проведено низку візитів до 
мм. Київ, м. Полтава, м. Луганськ міжнародних 
експертів з бюджетного моніторингу Е. Ліу та К. 
Чкатарашвілі, з метою оцінки виконання проектів за 
відповідним напрямком, надання рекомендацій та 
впровадження запланованих досліджень. 

Сума: 35 594 грн.

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Компонент “Зменшення шкоди”

Кількість проектів: 22
Сума: 2 737 393 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 3,74%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 2 167 587
Донецька обл. 1 149 350
м. Київ 3 391 644
Львівська обл. 1 194 954
Миколаївська обл. 2 313 560
Одеська обл. 2 532 572
Полтавська обл. 3 415 422
Рівненська обл. 1 16 000
Сумська обл. 1 7 800
Херсонська обл. 1 193 762
Операційні проекти 5 354 742

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Дрозд Роман Антонович 
Зміст проекту: Запобігання порушенням прав людини 

щодо наркозалежних людей, які перебувають 
у місцях тимчасового тримання у Полтавському 
слідчому ізоляторі №23. 

Сума: 169 212 грн.

Організація: Благодійна організація “Клуб “Твій вибір” 
(84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 1, 
тел. (0624) 52-19-15)

Керівник проекту: Полєхін Сергій В’ячеславович 
Зміст проекту: Сприяння розробці та затвердженню 

спільного наказу міського відділу охорони здоров’я 
та міського управління МВС м. Горлівки, який буде 
регламентувати послідовність дій співробітників 
міліції та працівників охорони здоров’я при утриманні 
у ізоляторі тимчасового тримання клієнта замісної 
підтримувальної терапії для забезпечення його 
замісним препаратом чи іншим лікуванням. 

Сума: 149 350 грн.

Організація: Благодійна організація “Київський 
обласний благодійний фонд “Надія та довіра” 
(01133, м. Київ, вул. Дмитрівська, 96 – 98, кв. 6, 
тел. (044) 484-30-79)

Керівник проекту: Сухопарова Ірина Дмитрівна 
Зміст проекту: Адвокація замісної підтримувальної 

терапії шляхом мобілізації батьків споживачів 
ін’єкційних наркотиків, робота “Телефону довіри”. 

Сума: 193 000 грн.

Організація: Благодійна організація Центр ресоціалізації 
наркозалежної молоді “Твоя Перемога” (95000, 
м. Сімферополь, вул. 60-лет Октября, 24 кв. 127, 
тел. (0652) 49-74-43)

Керівник проекту: Чумакова Марина Олександрівна 
Зміст проекту: Створення на регіональному рівні (АР 

Крим) механізмів забезпечення безперервності 
лікування замісної підтримувальної терапії в 
ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ), слідчих 
ізоляторах (СІЗО), приймальниках-розподільниках 
та колоніях. Сприяння затвердженню такої моделі 
відповідним наказом. 

Сума: 159 706 грн.

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Благодійна організація Центр ресоціалізації 
наркозалежної молоді “Твоя Перемога” 
(95000, м. Сімферополь, вул. 60-лет Октября, 24 
кв. 127, тел. (0652) 49-74-43)

Керівник проекту: Кузменко Ігор Володимирович 
Зміст проекту: Створення адвокаційного відео про 

замісну підтримувальну терапію в Україні. 
Сума: 7 881 грн.

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська 
організація “Клуб ресоціалізації хімічно узалежнених 
“Шанс” (40003, м. Суми, вул. Привокзальна, 3 а, 
тел. (0542) 78-35-38)

Керівник проекту: Дейнека Владислав Валерійович 
Зміст проекту: Зйомка правозахисного відео 

про переваги замісної підтримувальної 
терапії, необхідність розширення програм та 
неприпустимість припинення фінансування замісної 
підтримувальної терапії після 2012 р. в Україні. 

Сума: 7 800 грн.

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. (0362) 43-97-63)

Керівник проекту: Лазаревич Юрій Миколайович 
Зміст проекту: Зйомка короткого відео з метою 

адвокації відкриття спеціалізованого відділення 
для госпіталізації людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД у Рівненській області, відкриття хоспісних 
відділень для які живуть з ВІЛ/СНІД та доступу 
до знеболюючих препаратів для ВІЛ-позитивних 
паліативних пацієнтів які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні. 

Сума: 16 000 грн.

Організація: Всеукраїнська наркологічна асоціація 
(02100, м. Київ, вул. Червоноткацька, 1/12, 
тел. (044) 593-66-01)

Керівник проекту: Безногих Володимир Сергійович 
Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи 

фахівців, які впроваджують програми замісної 
підтримувальної терапії в Україні з метою 
напрацювання проекту порядку взаємодії закладів 
охорони здоров’я, територіальних органів внутрішніх 
справ, органів і установ виконання покарань 
щодо забезпечення безперервності замісної 
підтримувальної терапії в ІТТ та СІЗО. Сприяння 
затвердженню наказу відповідними Міністерствами. 

Сума: 80 000 грн.

Організація: Благодійний неурядовий фонд “Центр 
соціально-психологічної інформації “Усі разом” 
(79016, м. Львів, вул. Шевченка, 32/11, 
тел. (032) 247-14-27)

Керівник проекту: Камінська Марія Олександрівна 
Зміст проекту: Надання комплексної правової допомоги 

людям, які вживають наркотики та особам, які 
живуть з ВІЛ/СНІД у Львові. Робота над потенційно 
стратегічними справами, рішення яких мало б 
системний вплив на захищеність вразливих верств 
населення. 

Сума: 194 954 грн.

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

Керівник проекту: Демченко Максим Григорович 
Зміст проекту: Сприяння правовій захищеності, 

зниженню рівня дискримінації та порушення прав 
людини щодо осіб, які вживають наркотики та які 
живуть з ВІЛ/СНІД у Полтавській області шляхом 
надання правової допомоги вказаним групам 
населення. 

Сума: 194 940 грн.

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: Захист прав і адвокація інтересів осіб, 

які вживають наркотики та людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД у Херсонській області шляхом надання 
комплексної правової допомоги вказаним групам 
населення. 

Сума: 193 762 грн.

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: Правозахисна допомога особам, які 

вживають наркотики та людям, які живуть з ВІЛ/СНІД 
у Миколаївському регіоні. 

Сума: 195 000 грн.
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Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд 
“Діємо разом” (65045, м. Одеса, 
пр-т Олександрівський, 4, офіс 88, 
тел. (0482) 30-95-51)

Керівник проекту: Кірьязова Тетяна Христофорівна 
Зміст проекту: Оцінка потреб у інтегрованих медич-

них послугах для осіб, які планують звільнитися або 
щойно звільнилися з місць позбавлення волі в Україні. 

Сума: 62 852 грн.

Організація: Миколаївський місцевий благодійний фонд 
“Юнітус” (54031, м. Миколаїв, а/с 16, 
тел. (050) 397-96-95)

Керівник проекту: Ваненкова Тетяна Венедиктівна 
Зміст проекту: Формування позитивного пацієнт-орієн-

тованого ставлення медичних спеціалістів, зокрема 
дільничних терапевтів та акушерів-гінекологів, до 
пацієнток-споживачок ін’єкційних наркотиків (СІН). 
Підвищення якості медичних послуг, що надаються 
ними жінкам-СІН, шляхом підвищення обізнаності 
цих спеціалістів та їх навчання з виявлення ознак 
споживання наркотиків та перенаправлення паці-
єнток до інших фахівців для отримання додаткових 
послуг у сфері охорони здоров’я. 

Сума: 118 560 грн.

Організація: Громадська організація “Центр 
психосоціальної реабілітації хімічно залежної молоді 
“Крок за кроком” (04215, м. Київ, пр-т Г. Гонгадзе, 20 
(літера В), тел. (044) 433-32-59)

Керівник проекту: Тищенко Світлана Павлівна 
Зміст проекту: Покращення доступу наркозалежних 

вагітних жінок до програм лікування наркозалежності 
в м. Києві та влаштування 10 наркозалежних жінок 
за направленням жіночих консультацій до лікувальної 
програми замісної підтримуючої терапії (ЗПТ). 

Сума: 118 644 грн.

Організація: Громадська організація “Одеська 
правозахисна група “Верітас” (65023, м. Одеса, 
а/с 259, тел. (048) 784-03-94)

Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович 
Зміст проекту: Проект спрямовано на підвищення пра-

вової захищеності осіб, які вживають наркотики, 
декриміналізацію їхніх дій, пов’язаних зі станом нар-
козалежності, зокрема, досягнення перегляду та змін 
розмірів наркотичних речовин, визначених таблицями,
 що затверджені Наказом МОЗ від 01.08.2000 № 188; 
та усунення перешкод у правовідносинах з органами 
внутрішніх справ для ефективної участі у програмах 
замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). 

Сума: 469 720 грн.

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

Керівник проекту: Демченко Максим Григорович 
Зміст проекту: Проект передбачає проведення 

адвокаційних медіа-кампаній через національні 
та регіональні ЗМІ з наступних тем: доступу до 
діагностики та лікування, проблеми корупції у сфері 
охорони здоров’я та проблеми порушення прав 
ув’язнених. 

Сума: 51 270 грн.

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: Забезпечення участі пацієнтів програм 

замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) у щорічній 
зустрічі імплементаційних партнерів ЗПТ 
13-15 липня 2010 р. у м. Києві, з метою забезпечення 
відкритого діалогу між надавачами послуг та їх 
споживачами, та підвищення спроможності пацієнтів 
до представництва захисту своїх прав та інтересів. 

Сума: 71 003 грн.

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 російської версії звіту “Послуги 

зменшення шкоди для жінок: український досвід”, 
який містить узагальнений досвід програм з надання 
гендерно-чутливих послуг для жінок, які вживають 
наркотики, в тому числі послуг з репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї. 

Сума: 19 854 грн.

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: Інформаційно-просвітницька робота 

серед представників правоохоронних органів та 
курсантів навчальних закладів МВС. Проектом 
передбачена серія лекцій та семінарів для курсантів 
факультету БНОН, ознайомчі візити у програми 
зменшення шкоди та замісної підтримувальної 
терапії, опрацювання та видання підручників з 
відповідної тематики. 

Сума: 27 837 грн.
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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: Проведення зустрічі грантерів Програми 

за напрямком “Доступ до замісної підтримувальної 
терапії в місцях перебування затриманих та 
установах виконання покарань” та семінару для 
юристів та правозахисників програм зменшення 
шкоди (21-23 жовтня 2010 р.). Метою заходу є 
координація діяльності партнерів та грантерів 
Програми, моніторинг стану виконання проектів, 
проведення консультацій з правозахисниками 
та юристами щодо нормативно-правової бази, 
необхідної для виконання проекту, надання технічної 
підтримки виконавцям проекту. 

Сума: 39 500 грн.

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: Проведення школи адвокації для 

учасників програм замісної підтримувальної терапії 
(ЗПТ) у грудні 2010 року, для 22-х активістів з 
різних регіонів України. Підвищення адвокаційної 
спроможності лідерів та активістів з числа пацієнтів 
програм замісної підтримувальної терапії. 

Сума: 196 548 грн.

Компонент “Право та охорона здоров’я”

Кількість проектів: 14
Сума: 1 401 850 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,91%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Вінницька обл. 1 15 520
м. Київ 1 24 000
Львівська обл. 5 834 165
Харківська обл. 3 406 000
Операційні проекти 4 122 165

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Терешко Христина Ярославівна 
Зміст проекту: Проведення навчання для тренерів 

на основі української версії Ресурсного Посібника 
Інституту Відкритого Суспільства “Охорона здоров’я 
та права людини”. 

Сума: 76 245 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
“Рада захисту прав та безпеки пацієнтів” 
(01133, м. Київ, вул. Софіївська, 17, офіс 2, 
тел. (044) 587-99-61)

Керівник проекту: Скорина Ольга Олексіївна 
Зміст проекту: Захист прав громадян України на 

доступність знеболення та полегшення страждань, 
на прикладі справи пацієнта М. 

Сума: 24 000 грн.

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: Роханський Андрій Олегович 
Зміст проекту: Створення короткометражного відео 

для показу на XVIII міжнародній конференції з 
ВІЛ/СНІДу в Україні. 

Сума: 16 800 грн.

Організація: Вінницька правозахисна група 
(21000, м. Вінниця, вул. Козицького, 54/1, 
тел. (0432) 27-01-12)

Керівник проекту: Кудріна Ольга Олесандрівна 
Зміст проекту: Виробництво короткого правозахисного 

відеоролика для демонстрації на Міжнародній 
конференції з питань ВІЛ/СНІДу. 

Сума: 15 520 грн.

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

Керівник проекту: Терешко Христина Ярославівна 
Зміст проекту: Видання українською мовою посібника 

Інституту Відкритого Суспільства «Охорона здоров’я 
та права людини» (додатковий друк). 

Сума: 184 449 грн.

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

Керівник проекту: Терешко Христина Ярославівна 
Зміст проекту: Забезпечення ефективного 

функціонування Порталу захисту прав пацієнтів 
в Україні, у тому числі систематичне оновлення 
інформації щодо змін законодавчої бази, юридичне 
консультування з актуальних питань у сфері 
правового регулювання охорони здоров’я, надання 
можливості комунікації юристів, медичних працівників 
та потенційних пацієнтів. 

Сума: 79 180 грн.

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

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

року стажування у галузі медичного права, що 
включатиме основи доктрини медичного права 
та практику застосування законодавства України 
у галузі охорони здоров’я, міжнародно-правових 
стандартів у сфері прав людини та охорони 
здоров’я. 

Сума: 170 452 грн.

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

Керівник проекту: Сенюта Ірина Ярославівна 
Зміст проекту: Проведення двох шкіл з медичного 

права, на яких учасникам буде запропоновано 
комплекс необхідних знань щодо правового 
статусу суб’єктів медичних правовідносин (зокрема, 
ключових з них – пацієнтів і медичних працівників), 
процедур і механізмів захисту їхніх прав, а також 
міжнародного, регіонального та національного 
законодавства в царині охорони здоров’я і захисту 
прав людини. 

Сума: 323 839 грн.

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: Забезпечення роботи Центру захисту 

прав пацієнтів: надання безкоштовної правової 
допомоги, фінансова підтримка стратегічних судових 
справ, надання консультативної та експертної 
допомоги адвокатам та правозахисникам, які 
працюють над цими справами; інформування 
громадськості і державних органів щодо ситуації з 
правами людини у галузі охорони здоров’я. 

Сума: 195 520 грн.

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

Керівник проекту: Роханський Андрій Олегович 
Зміст проекту: Складання та видання щорічної доповіді 

«Права людини у галузі медицини – 2011 рік. 
Україна». 

Сума: 193 680 грн.
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Організація: Міжнародний фонд “Відродження” 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Технічне забезпечення участі 

представників МФВ та грантоотримувачів у 
семінарі Інституту Відкритого Суспільства щодо 
попередження жорстокого поводження у сфері 
охорони здоров’я (18-20 січня 2010 р.). Під час 
семінару було вивчено стратегію розробки медіа- 
та публічних кампаній з метою привернення уваги 
до питань громадського здоров’я, розроблено 
можливий план дій щодо визначення пріоритетних 
питань для висвітлення під час проведення 
Кампанії, та окреслено коло партнерів для участі в 
запланованих заходах на 2011-2012 роки. 

Сума: 5 840 грн.

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-технічне забезпечення 

участі українських фахівців у XVIII Міжнародній 
конференції з ВІЛ/СНІДу (Відень, Австрія, 
18-23 липня 2010 р.). Під час конференції були 
презентовані відеоматеріали та проведено 
обговорення у рамках секції “Доступність та 
наявність опіоїдних медикаментів в Україні”. 

Сума: 47 312 грн.

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: Організаційне-технічне забезпечення 

участі українських фахівців у Міжнародному конгресі 
з медичного права у Загребі, Хорватія, 
8-12 серпня 2010 р. Під час заходу представлено 
досвід реалізації проектів та проведено презентацію 
української версії Практичного посібника з прав 
людини в охороні здоров’я. 

Сума: 61 105 грн.

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: Проведення оцінки проектів з надання 

правової допомоги у сфері зменшення шкоди у 
країнах, де проводяться проекти Ініціативи “Право 
та громадське здоров’я”. Визначення правових 
можливостей, що існують для споживачів наркотиків, 
з метою проведення адвокації та здійснення 
представництва законних інтересів споживачів. 
Визначення правових можливостей юристів для 
розширення території їх діяльності та кількості 
клієнтів, які можуть отримувати допомогу. 

Сума: 7 908 грн.
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Компонент “Паліативна допомога”

Кількість проектів: 29
Сума: 2 030 851 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 2,77%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 96 000
Донецька обл. 1 16 000
Закарпатська обл. 2 173 065
Івано-Франківська обл. 3 302 961
м. Київ 4 357 383
Луганська обл. 1 21 938
Миколаївська обл. 2 166 480
Одеська обл. 1 16 000
Рівненська обл. 2 141 660
Харківська обл. 1 153 160
Херсонська обл. 1 16 000
Черкаська обл. 2 163 710
Операційні проекти 8 406 494

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Державне підприємство “Інститут 
паліативної та хоспісної медицини Міністерства 
охорони здоров’я України” (02125, м. Київ, 
вул. Петра Запорожця, 26, тел. (067) 176-16-02)

Керівник проекту: Губський Юрій Іванович 
Зміст проекту: Організація та проведення навчання для 

тренерів “Аспекти надання паліативної допомоги” 
24 травня – 23 червня 2010 року в м. Києві на базі 
Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика кафедрою паліативної та 
хоспісної допомоги разом із навчально-методичним 
геріатричним центром. 

Сума: 58 466 грн.

Організація: Благодійна організація “Рада у справах 
людей похилого віку м.Києва” (04114, м. Київ, 
вул. Вишгородська, 67, тел. (044) 431-05-09)

Керівник проекту: Чайковська Віра Володимирівна 
Зміст проекту: Організація та проведення навчання для 

тренерів “Аспекти надання паліативної допомоги” 
24 травня – 23 червня 2010 року в м. Києві на базі 
Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика за участі міжнародних 
експертів з Інституту паліативної медицини Хоспісу 
Сан Дієго, США та кафедри паліативної та хоспісної 
медицини НМАПО ім. Шупіка. 

Сума: 127 952 грн.

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: Організація відзначення Всесвітнього 

дня паліативної та хоспісної допомоги у Івано-
Франківській області. 

Сума: 21 330 грн.

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Миколаївський обласний благодійний 
фонд боротьби з туберкульозом “Віта-Лайт” 
(54030, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 33, оф. 8, 
тел. (0512) 37-31-20, (0512) 76-83-00)

Керівник проекту: Горбатенко Едуард Володимирович 
Зміст проекту: Відзначення Всесвітнього дня хоспісної 

та паліативної допомоги, організація просвітницьких 
та благодійних заходів із залученням медиків, 
правників, неурядових та державних організацій, 
засобів масової інформації та громади м. Миколаєва. 

Сума: 15 720 грн.

Організація: Благодійна організація “Янгол Милосердя” 
(83077, м. Донецьк, вул. Героїв труда, 8, кв. 85, 
тел. (062) 208-30-03, (050) 931-20-09)

Керівник проекту: Трифонова Наталія Семенівна 
Зміст проекту: Відзначення у м. Донецьку Всесвітнього 

дня паліативної та хоспісної допомоги. 
Сума: 16 000 грн.

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

Керівник проекту: Псюрник Сергій Валерійович 
Зміст проекту: Збільшення поінформованості 

громадськості та влади про стан паліативної 
допомоги в області та в містах Черкаси і Сміла, 
заохочення небайдужих громадян до участі в 
розвитку паліативної допомоги в регіоні шляхом 
проведення інформаційної акції у центрі м. Черкас, 
висадження клумби квітів на території Обласного 
онкологічного диспансеру, організації пікніку для 
родичів пацієнтів, якими опікувався та опікується 
Фонд “Лицем до лиця”. 

Сума: 16 600 грн.

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд 
“Мангуст” (73039, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської 
Дивізії, 3/83, тел. (0552) 27-01-64)

Керівник проекту: Антощук Юрій Володимирович 
Зміст проекту: Мобілізація громади для проведення 

соціальної акції в м. Херсоні, присвяченої до 
Всесвітнього дня хоспісної та паліативної допомоги з 
метою висвітлення існуючих проблем і потреб хворих 
на туберкульоз у термінальній стадії, вирішення 
питання забезпечення паліативної допомоги хворим 
на туберкульоз та збору коштів на створення 
хоспісної палати в Херсонському обласному 
протитуберкульозному диспансері. 

Сума: 16 000 грн.

Організація: Благодійна організація “Спільне 
об’єднання соціуму” (90300, Закарпатська обл., 
м. Виноградів, пл. Миру, 4/52, тел. (03143) 2-21-85)

Керівник проекту: Савко Тетяна Іллівна 
Зміст проекту: Проведення заходів, спрямованих на підви-

щення поінформованості громади щодо стратегії роз-
витку хоспісної та паліативної допомоги в Закарпатті, 
організація Обласної наради щодо розвитку паліативної 
допомоги в регіоні, проведення благодійного аукціону 
виробів дітей з Виноградівського інтернату та збір бла-
годійних коштів на підтримку діяльності палат паліатив-
ного догляду Виноградівської районної лікарні. 

Сума: 15 331 грн.

Організація: Луганський обласний благодійний фонд 
імені Юрія Єненка (91033, м. Луганськ, квартал 
Шевченка, 36/28, тел. (0642) 63 70 10)

Керівник проекту: Заливна Лариса Миколаївна 
Зміст проекту: Відзначення Всесвітнього дня хоспісної 

та паліативної допомоги шляхом проведення VI 
Всеукраїнського творчого конкурсу “Борітеся – 
поборете!” в якому взяли участь школярі, студенти, 
громадські активісти. 

Сума: 21 938 грн.

Організація: Рівненське обласне відділення 
Всеукраїнської Благодійної Організації 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД” (33000, м. Рівне, вул. Вербова, 43/118, 
тел. (0362) 43-97-63)

Керівник проекту: Лазаревич Юрій Миколайович 
Зміст проекту: Підготовка та проведення заходів до 

Дня паліативної та хоспісної допомоги м. Рівне шля-
хом проведення “круглого столу” для осіб, що при-
ймають рішення та медичних працівників, прове-
дення прес-конференції та висвітлення проблем 
паліативної допомоги у ЗМІ, збір коштів для надання 
адресної допомоги хворим на термінальній стадії. 

Сума: 16 000 грн.

Організація: Миколаївський обласний благодійний 
фонд боротьби з туберкульозом “Віта-Лайт” 
(54030, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 33, оф. 8, 
тел. (0512) 37-31-20, (0512) 76-83-00)

Керівник проекту: Горбатенко Едуард Володимирович 
Зміст проекту: Створення виїзної мультидисциплінарної 

консультаційної бригади для обслуговування 
паліативних пацієнтів, які перебувають вдома, та 
підтримка діяльності навчально-методичного центру 
паліативної допомоги в Миколаївській області. 

Сума: 150 760 грн.
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Організація: Благодійний фонд “Лицем до лиця” 
(18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, 80, кв. 26, 
тел. (0472) 63-80-93, (0472) 73-58-22)

Керівник проекту: Парамонов Віктор Володимирович 
Зміст проекту: Підтримка діяльності тренінгового 

центру паліативної допомоги у м.Черкаси на базі 
Обласного онкологічного диспансеру, відділення 
кафедри сімейної медицини Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П. Шупика та 
Черкаського медичного коледжу. 

Сума: 147 110 грн.

Організація: Благодійна організація “Благодійний фонд 
“Пчелка” (65009, м. Одеса, Адміральський пр-т. 
буд. 1 “В”, кв. 45, тел. (094) 948-69-40)

Керівник проекту: Павленко Олена Валеріївна 
Зміст проекту: Відзначення Всесвітнього дня 

паліативної допомоги задля активізації громади щодо 
розвитку паліативної допомоги в Одеській області 
шляхом проведення благодійного концерту та 
дитячого свята в м. Одеса. 

Сума: 16 000 грн.

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: Сприяння подальшому розвитку 

навчально-методичного центру Івано-Франківського 
хоспісу. Організація навчання з питань паліативної і 
хоспісної медицини для онкологів міських і районних 
поліклінік, сімейних лікарів у ході їх післядипломної 
освіти в Івано-Франківському медичному 
університеті, лікарів-інтернів з терапії та сімейної 
медицини, студентів медичного коледжу, медичних 
сестер. 

Сума: 202 000 грн.

Організація: Благодійна організація “Спільне 
об’єднання соціуму” (90300, Закарпатська обл., 
м. Виноградів, пл. Миру, 4/52, тел. (03143) 2-21-85)

Керівник проекту: Шевчук Володимир Анатолійович 
Зміст проекту: Створення виїзної консультаційної 

служби паліативної допомоги у Виноградівському 
районі Закарпатської області на базі Виноградівської 
районної лікарні. 

Сума: 157 734 грн.

Організація: Державне підприємство “Інститут 
паліативної та хоспісної медицини Міністерства 
охорони здоров’я України” (02125, м. Київ, 
вул. Петра Запорожця, 26, тел. (067) 176-16-02)

Керівник проекту: Губський Юрій Іванович 
Зміст проекту: Розробка клінічних протоколів надання 

паліативної та хоспісної допомоги “Використання 
наркотичних лікарських засобів у лікуванні синдрому 
хронічного болю у паліативних хворих”. 

Сума: 64 455 грн.

Організація: Рівненське обласне відділення 
Всеукраїнської Благодійної Організації 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД” (33000, м. Рівне, вул. Вербова, 43/118, 
тел. (0362) 43-97-63)

Керівник проекту: Лазаревич Юрій Миколайович 
Зміст проекту: Надання юридичних послуг паліативним 

пацієнтам, які знаходяться вдома, в хоспісі та в інших 
лікувальних закладах. Проведення документування 
історій паліативних пацієнтів у Рівненській області; 
адвокація паліативної допомоги в області. 

Сума: 125 660 грн.

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

Керівник проекту: Роханський Андрій Олегович 
Зміст проекту: Юридична допомога пацієнтам, що 

потребують паліативної допомоги; документування 
пацієнтських історій та звернень хворих, що 
потребують паліативної допомоги; підвищення 
обізнаності серед медичних працівників щодо 
принципів та основ паліативної допомоги; 
подовження реалізації адвокаційного плану дій щодо 
покращення ситуації із доступом до знеболення в 
Україні. 

Сума: 153 160 грн.

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: Данилів Андрій Іванович 
Зміст проекту: Планування комплексного дослідження 

«Оцінювання економічної ефективності надання 
паліативної допомоги в Україні у чотирьох типах місць 
її надання». Розробка та адаптація інструментарію 
майбутнього дослідження, формування вибірки 
закладів, у яких проводитиметься дослідження та 
оцінка попередніх результатів задля підготовки 
адвокаційної кампанії інтеграції паліативної допомоги. 

Сума: 79 631 грн.
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Організація: Кримський республіканський благодійний 
фонд “Світ Криму” (95000, м. Сімферополь, 
вул. Чехова, 24, кв. 17, тел. (0652) 51-16-13)

Керівник проекту: Новицький Євген Павлович 
Зміст проекту: Документування історій паліативних 

пацієнтів, надання таким пацієнтам юридичної 
консультації, створення й застосування алгоритму 
дій для законного одержання пацієнтами опіоїдних 
анальгетиків, а також навчання цільових груп 
практичної реалізації цього алгоритму. 

Сума: 96 000 грн.

Організація: Громадська організація “Група 
європейської стратегії” (01033, м. Київ, 
вул. Андріївська, 11, 24, тел. (050) 391-03-90)

Керівник проекту: Потєхін Дмитро Олександрович 
Зміст проекту: Розробка комплексної стратегії 

покращення доступу до опіоїдних анальгетиків та 
мінімалізації проявів тортур, жорстокого та такого, 
що принижує людську гідність, поводження в системі 
охорони здоров’я. 

Сума: 106 510 грн.

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: Технічне забезпечення одномісячного 

стажування українських лікарів у Хоспісі Сан-
Дієго, США з метою вивчення провідних методик 
адекватного знеболення паліативних пацієнтів. . 

Сума: 122 991 грн.

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: Аналіз нормативно-правових актів щодо 

забезпечення знеболення паліативним пацієнтам в 
Україні задля визначення слабких місць українського 
законодавства та визначення пріоритетів діяльності 
програми щодо поліпшення доступу до знеболення. 

Сума: 8 000 грн.

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: Технічне забезпечення проведення три-

денного колоквіуму “Організація паліативної допо-
моги в Україні” (20-22 квітня 2010 р., м. Тернопіль). 
Під час колоквіуму було обговорено питання ство-
рення та функціонування паліативних відділень та 
хоспісів в Україні, різних типів обслуговування та 
догляду за паліативними пацієнтами. 

Сума: 24 000 грн.

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: Технічне забезпечення візиту директора 

Міжнародної Ініціативи Паліативна Допомога Мері 
Келловей до України, з 5 по 11 квітня 2010 року, 
задля моніторингу та оцінки впровадження проектів 
Ініціативи та стратегічного планування діяльності 
Програми. 

Сума: 74 233 грн.

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: Проведення тренінгу “Основи паліатив-

ної допомоги” для лікарів з різних регіонів України в 
м. Києві, 24 травня – 18 червня 2010 року, та забез-
печення участі українських учасників у міжнародному 
симпозіумі “Медицина болі: сучасність та перспек-
тиви”. Тренінг було проведено в рамках курсу тема-
тичного удосконалення на базі Національної академії 
післядипломної освіти ім. П. Шупика. Для навчання 
35 лікарів з різних регіонів України було запрошено 
міжнародних експертів з Інституту паліативної меди-
цини Хоспісу Сан-Дієго, США. 

Сума: 62 670 грн.

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 листівок і плакатів 

“Паліативна допомога”, які було поширено серед 
партнерів Програми для проведення публічних 
акцій до Всесвітнього дня паліативної та хоспісної 
допомоги 10 жовтня 2010 року. 

Сума: 10 019 грн.
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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: Друк інформаційних буклетів 

“Паліативна допомога: з повагою до людської 
гідності”, що містить інформацію про основні 
принципи паліативної допомоги, про державну 
політику та стандарти, принципи знеболення, 
корисні лінки та короткий опис діяльності МФВ з 
розвитку паліативної допомоги. 

Сума: 44 981 грн.

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: Видання підручника “Education in 

Palliative and End-of-life Care – Oncology” (“Освіта 
в паліативній допомозі – Онкологія”) українською 
мовою для лікарів й викладачів медичних 
університетів та медичних коледжів, студентів 
старших курсів. 

Сума: 59 600 грн.

Компонент “Громадське здоров’я та медіа”

Кількість проектів: 2
Сума: 104 630 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,14%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Дніпропетровська обл. 1 74 454
Операційні проектиОпераційні проекти 1 30 176

Проекти, підтримані за програмою:

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: Посилення адвокаційних ініціатив на 

рівні регіонів шляхом розповсюдження успішного 
досвіду ініціативних груп між членами спільноти 
замісної підтримувальної терапії. Створення мережі 
регіональних кореспондентів з метою своєчасного 
інформування та обміну інформацією всередині 
мережі, організація роботи блогів та форуму. 

Сума: 74 454 грн.

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: Посилення спроможності НУО, які 

працюють в сфері зменшення шкоди у відео-
адвокації шляхом навчання групи активістів 
практичним навичкам та донесення основних 
повідомлень своїх відео-робіт до ключової аудиторії 
відповідно до розробленої адвокаційної стратегії. 
Підтримка експертної дискусії про перспективи 
медіа-активізму у сфері громадського здоров’я. 

Сума: 30 176 грн.

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Компонент “Доступ до життєво-
необхідних препаратів”

Кількість проектів: 16
Сума: 1 523 979 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 2,08%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

АР Крим 1 39 567
м. Київ 4 309 676
Київська обл. 1 561 473
Одеська обл. 1 79 875
Полтавська обл. 1 68 848
Рівненська обл. 1 80 000
Тернопільська обл. 1 80 600
Харківська обл. 1 39 490
Чернівецька обл. 1 76 184
Операційні проекти 4 188 266

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Академії правових наук України (03680, 
м. Київ, вул. Боженка, 11, тел. (044) 200-08-76)

Керівник проекту: Міндрул Анастасія Валентинівна 
Зміст проекту: Підготовка аналітичного звіту щодо 

впливу договорів по вільну торгівлю та вступу до 
СОТ на доступ до лікарських засобів, які захищені 
міжнародними та національними патентами. 
Проведення одноденного семінару “Інтелектуальна 
власність та доступ до лікарських засобів” та 
розробка стратегії подальшої роботи в напрямку 
використання гнучких положень угод про вільну 
торгівлю, з метою забезпечення стабільної цінової 
політики на медикаменти та наявності генеричних 
препаратів та ринку лікарських засобів. 

Сума: 88 304 грн.

Організація: Рівненське обласне відділення 
Всеукраїнської Благодійної Організації 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 
ВІЛ/СНІД” (33000, м. Рівне, вул. Вербова, 43/118, 
тел. (0362) 43-97-63)

Керівник проекту: Лазаревич Юрій Миколайович 
Зміст проекту: Мобілізація спільноти для адвокації 

доступу до діагностики та лікування гепатиту С в 
Рівненській області та в Україні шляхом проведення 
низки інформаційно-просвітницьких заходів, 
адвокації на рівні міської та обласної рад, управління 
охорони здоров’я. 

Сума: 80 000 грн.

Організація: Приватний вищий навчальний заклад 
“Харківський гуманітарний університет “Народна 
українська академія” (61000, м. Харків, 
вул. Лермонтовська, 27, тел. (057) 714-20-07)

Керівник проекту: Чибісова Наталія Григорівна 
Зміст проекту: Сприяння зростанню поінформованості 

освітянської спільноти і студентської молоді 
м. Харкова щодо загрози захворювання на 
гепатит С: інформаційно-просвітницька акція 
„Проінформований – означає озброєний”. 

Сума: 39 490 грн.

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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Організація: Чернівецький міський благодійний фонд 
“Життя заради життя” (58000, м. Чернівці, 
вул. Старобельська, 3, тел. (0372) 57-24-67)

Керівник проекту: Ліпатова Тамара Петрівна 
Зміст проекту: Створення сприятливого середовища 

для правдивого інформування громади стосовно 
доступу до діагностики та безоплатного лікування 
гепатиту С у Чернівецькій області шляхом 
проведення інформаційно-освітних , адвокаційних 
заходів на рівні управління охорони здоров’я та 
місцевої адміністрації. 

Сума: 76 184 грн.

Організація: Благодійна організація “Всеукраїнська Ліга 
“Легалайф” (03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 
буд. 19 в, кв. 118, тел. (095) 602-00-53)

Керівник проекту: Мішина Ірина Володимирівна 
Зміст проекту: Проектом передбачено розповсю-

дження серед осіб, що надають сексуальні послуги 
за винагороду та споживачів ін’єкційних наркоти-
ків, що надають сексуальні послуги за винагороду 
інформації про вірусні гепатити, проведення профі-
лактичних заходів задля зниження ризику захворю-
ваності вірусними гепатитами серед цільової групи. 

Сума: 62 120 грн.

Організація: Бахчисарайський благодійний фонд 
“Центр ресоціалізації наркозалежної молоді “Твоя 
перемога” (АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Радянська,  
8 , офіс 2, тел. (0652) 70-73-37)

Керівник проекту: Кудланов Олексій Юрійович 
Зміст проекту: Здійснення профілактики та доступу до 

діагностики гепатиту С у Бахчисарайському районі 
шляхом поліпшення інформованості населення з 
питань гепатиту С та взаємодії і координації між 
громадськими організаціями. 

Сума: 39 567 грн.

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та 
соціальної адаптації громадян без визначеного місця 
проживання “Шлях до дому” (65082, м. Одеса, 
вул. Софіївська, 10, тел. (048) 777-20-76, 711-73-18)

Керівник проекту: Кіценко Наталія Анатоліївна 
Зміст проекту: Мобілізація регіональної спільноти 

споживачів ін’єкційних наркотиків та людей, що 
живуть з ВІЛ, з питань покращення доступу до 
діагностики та лікування гепатиту С. Проведення 
циклу заходів, спрямованих на підготовку та 
підтримку кваліфікованих фахівців у регіонах 
України, спроможних до самостійного проведення 
тренінгів і адвокаційних заходів. 

Сума: 79 875 грн.

Організація: Громадська організація “Гей-альянс” 
(01001, м. Київ, а/с В-466, тел. (044) 332-00-63)

Керівник проекту: Чернишев Андрій Віталійович 
Зміст проекту: Мобілізація та підвищення рівня 

інформованості чоловіків, що мають сексуальні 
стосунки з чоловіками (ЧСЧ), а також представників 
НУО та ініціативних груп, які працюють з ЧСЧ, щодо 
профілактики, доступу до діагностики та лікування 
гепатиту С в Україні, шляхом налагодження контактів 
та ефективної співпраці з представниками медичних 
закладів, формування мережі НУО, які будуть готові 
в подальшому працювати у сфері профілактики 
вірусу гепатиту С. 

Сума: 79 952 грн.

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

Керівник проекту: Демченко Максим Григорович 
Зміст проекту: Зменшення темпів розповсюдження 

вірусного гепатиту С у Полтавському регіоні, 
розширення доступу людей, хворих на гепатит С 
до діагностики та лікування. Інтеграція діяльності 
по гепатиту С в існуючі сервіси Асоціації та сервіси 
партнерських організацій. Створення механізмів 
для побудови міжсекторальної взаємодії на 
регіональному рівні щодо протидії розповсюдження 
епідемії гепатиту С та допомоги людям хворим на 
гепатит С. 

Сума: 68 848 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація “Творче 
молодіжне об’єднання “Нівроку” (46016, м. Тернопіль, 
вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел. (0352) 42-01-72)

Керівник проекту: Ханас Володимир Васильович 
Зміст проекту: Забезпечення належного рівня протидії 

захворюваності на гепатит С у Тернопільській 
області шляхом розробки та прийняття обласної 
програми профілактики, діагностики і лікування 
хронічних вірусних гепатитів та проведення 
інформаційно-просвітницької кампанії серед 
громадян. 

Сума: 80 600 грн.
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Організація: Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Академії правових наук України (03680, 
м. Київ, вул. Боженка, 11, тел. (044) 200-08-76)

Керівник проекту: Міндрул Анастасія Валентинівна 
Зміст проекту: Забезпечення організаційно-технічної 

підтримки функціонування Робочої групи з питань 
інтелектуальної власності та доступу до лікарських 
засобів. Діяльність Робочої групи спрямована 
на забезпечення інтересів суспільної охорони 
здоров’я при реалізації державної політики у 
сфері інтелектуальної власності та забезпечення 
доступу до необхідних лікарських засобів, 
удосконалення питань діяльності програм з ВІЛ/
СНІД та туберкульозу та формування шляхів щодо 
зменшення цін на лікарські препарати, а також 
визначення напрямків діяльності у сфері розробки 
та удосконалення чинного законодавства України 
з урахуванням зобов’язань, взятих у рамках 
міжнародних договорів, які містять положення щодо 
правової охорони інтелектуальної власності. 

Сума: 79 300 грн.

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

Керівник проекту: Кірік Дмитро Леонідович 
Зміст проекту: Проект мобілізує національні ресурси 

з метою підвищення доступності до профілактики, 
діагностики та лікування гепатитів В та С в Україні 
шляхом адвокації, проведення інформаційної 
кампанії та підвищення рівня суспільного 
усвідомлення проблеми. 

Сума: 561 473 грн.

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: Друк брошур та листівок для заходів 

до Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього дня 
боротьби з гепатитами з метою підвищення 
поінформованості та мобілізації задля покращення 
доступу діагностики та лікування гепатиту С. 

Сума: 31 600 грн.

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: Сприяння широкій участі представників 

громадських організацій та об’єднань лікарів у 
заходах, присвячених всесвітньому дню здоров’я 
та всесвітньому дню боротьби з гепатитом С. 
Визначення пріоритетів діяльності задля подолання 
епідемії гепатиту С в Україні. 

Сума: 75 441 грн.

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 

участі українських фахівців у семінарі “Доступ до 
медичних препаратів у країнах Східної Європи та 
Центральної Азії” (8-11 вересня 2010 р., Вільнюс, 
Литва). Під час семінару вивчено основні питання 
впливу прав інтелектуальної власності на фінансову 
та фізичну доступність до лікарських засобів. 
Учасники ознайомились з міжнародним досвідом 
зменшення цін на ліки, та успішні приклади програм 
доступу до лікування. Обговорено стратегічні 
пріоритети для організацій на національному рівні та 
можливі механізми координації, та об’єднання зусиль 
на міжнародному рівні. 

Сума: 38 909 грн.

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: Виявлення патентів, якими на території 

України охороняються права на деякі лікарські 
засоби для антиретровірусної терапії та лікування 
гепатиту С, проаналізовано статус цих патентів, а 
також визначення імовірності відсутності чи спливу 
таких прав задля вироблення оптимальної стратегії 
зниження ціни на ці лікарські засоби. 

Сума: 42 316 грн.
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 3
Сума: 270 089 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,37%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

м. Київ 1 79 495
Львівська обл. 2 190 594

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Українська рада 
реанімації” (79011, м. Львів, вул. Івана Франка, 144/7а, 
тел. (0322) 75-60-84)

Керівник проекту: Талаш Мирослав Петрович 
Зміст проекту: Покращення доступу до європейських 

стандартів з базових реанімаційних заходів для 
лікарів та середнього медичного персоналу з метою 
зниження летальних випадків в результаті надання 
неякісної екстреної медичної допомоги. 

Сума: 33 688 грн.

Організація: Громадська організація “Розмай” 
(01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5, 
тел. (044) 583-50-94)

Керівник проекту: Маковій Вероніка Іларіонівна 
Зміст проекту: Створення відеопосібників для 

широкого кола інвалідів з травмами спини, які 
б допомогли покращити їхній стан; надання їх 
сім’ям практичної інформації про організації, 
які допомагають пацієнтам з травмами хребта, 
організовуючи належне середовище для 
користувачів інвалідних візків; поширення інформації 
щодо правозахисних організацій/проектів, що 
можуть надати правову допомогу інвалідам; надання 
практичних порад щодо алгоритму дій, необхідних 
для отримання соціальної допомоги інвалідами. 

Сума: 79 495 грн.

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

Керівник проекту: Терешко Христина Ярославівна 
Зміст проекту: Створення і розвиток Центру, метою 

діяльності якого буде забезпечення прав людини 
у сфері охорони здоров’я крізь призму активізації 
фахової громадської спільноти, діяльність якої 
системно впливатиме на формування державної 
політики України в царині охорони здоров’я і 
нормотворення у цій галузі. 

Сума: 156 906 грн.

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Діяльність, ініційована 
та реалізована програмою

Кількість проектів: 1
Сума: 8 000 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,01%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Операційні проектиОпераційні проекти 1 8 000

Проекти, підтримані за програмою:

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

Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Зміст проекту: Підтримка незалежної громадської 

експертизи законодавства України про охорону 
здоров’я із залученням провідних вітчизняних 
фахівців з метою удосконалення нормотворчої 
практики, механізмів та процедур забезпечення прав 
людини у сфері охорони здоров’я. 

Сума: 8 000 грн.

ПРОГРАМА “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я”
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ого суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства

кого суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова манітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма

Антикризова гуманітарна програма
Верховенство права 

Верховенство права

венство права 

Верх

Європейська програма

Рома 

країни

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм

СхідСхід: партнерство без �����

кордонів

ордонів

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без к

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформаці ї

ї

 здоров’я

Громадсь

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”

Рома України

МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД

Посилення впливу громадянського суспільства 

Посилення впливу громадянсь кого суспільства 

Посилення впливу громадянського суспільства 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 

Антикризова гуманітарна програма 
Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права 

Верховенство права Європейська програма

Європейська програма

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Рома України

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програма

Освітня програм а

СхідСхід: партнерство без �����кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Схід-Схід: партнерство без кордонів

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації
Засоби масової інформації

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

Громадське здоров’я

“В ІДРОДЖЕННЯ”
ФОНД
МІЖНАРОДНИЙ

Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

ПРОГРАМА 
“РОМА УКРАЇНИ”



МФВ • Річний звіт 2010 • Програма “Рома України” 230

P
34

9,
 

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
Кількість проектів: 56
Сума: 2 460 276 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 3,2%

Мета програми “Рома України” у 2010 році полягала у сприянні ініціативам, спрямованим на 
забезпечення правового захисту ромського населення України, сприяння у поліпшенні умов 
доступу ромського населення до медичних послуг, здобуття ромськими дітьми та молоддю 
початкової (базових навичок) та вищої освіти. 

Пріоритети програми у 2010 році

• підтримка ініціатив, спрямованих на координацію роботи ромських правозахисних 
організацій для покращення ефективності правосуддя для ромських громад;

• сприяння у поліпшенні умов доступу ромського населення до медичних послуг, зокрема 
через створення мережі ромських медичних посередників;

• підтримка ініціатив, спрямованих на підготовку ромських дітей до навчання у школі.

Конкурси програми у 2010 році

“Покращення доступу ромських громад до медичних послуг”. На конкурс було подано 
17 пропозицій і 7 з них підтримано. У першу чергу надавалася перевага тим проектам, що 
передбачають тісну співпрацю з органами місцевої влади.
“Підготовка ромських дітей до школи”. Проекти на конкурс подали 19 організацій. За 
підсумками конкурсу підтримано 13 проектів, за якими організовано підготовчі курси для дітей, 
що мають йти до школи у поточному навчальному році. Усього цим навчальним конкурсом було 
охоплено понад 200 дітей.
Спільно з програмою Human Rights and Governance Program ІВС Будапешт було проведено 
конкурс “Паспортизація ромських громад України” для проведення моніторингу та адвокації 
щодо наявності свідоцтв про народження та паспортів громадянина України у ромських громадах. 
На конкурс було подано 20 заявок, з яких відібрано і підтримано 10 проектних пропозицій. 
Крім того, було підтримано 13 позаконкурсних проектів. А Правління МФВ підтримало 
6 невеликих проектів по святкуванню новорічно-різдвяних свят для ромських дітей. 

Важливі ініціативи та підтримані проекти 2010 року

Покращення ситуації здоров’я ромів в Україні через впровадження програми ромських 
медичних посередників
Багато неурядових та міжнародних організацій відзначають поширеність проблем зі станом 
здоров’я ромів в Україні. Експерти роблять наголос, що головна причина високої захворюваності 
серед ромського населення безпосередньо пов’язана з відсутністю медичних обстежень, 
лікування, скрутним матеріальним становищем, традиційною недовірою до лікарів-не-ромів, та 
низькою обізнаністю щодо необхідності профілактичних методів лікування. З іншого боку, лікарі 
і місцеві клініки не хочуть приймати ромів, оскільки останні не мають грошей, доброго одягу і не 
завжди мешкають у адекватних санітарних умовах. У деяких дуже традиційних громадах жінкам не 
дозволяється ходити до лікаря гінеколога, або виходити за межі табору без супроводу чоловіка. 
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Тому жінки часто не можуть отримати консультацію лікаря для себе або для дітей. Мова – інший 
важливий бар’єр для деяких ромів;  освітньо-інформаційні матеріали з оздоровчих проблемах на 
ромській мові відсутні. Гострими є проблеми відсутності доступу до програм (0-5 років) дитячого 
розвитку, відсутність ромських посередників здоров’я, робота яких дала добрі результати в інших 
європейських країнах.
Спільно з програмою “Ромське здоров‘я” (ІВС, Будапешт) з кінця 2009 років і протягом 2010 
реалізовувався спільний проект “Покращення здоров’я ромів шляхом створення мереж ромських 
медичних посередників в Україні”. Це системний проект, який надасть змогу вирішувати багато 
соціальних питань у ромських громадах. Основним виконавцем програми є міжнародний ромський 
жіночий фонд “Чіріклі”. У ході реалізацїі проекту було сформовано робочу групу з представників 
органів державної влади (Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства сім’ї, молоді та 
спорту, Інституту законодавства Верховної Ради України, Одеської міської ради), представників 
міжнародних організацій та ромських громадських організацій. Робоча група працювала над 
підготовкою даної програми, вивченням можливостей внесення медіатора у систему існуючих 
професій, а також пошуком можливостей подальшого фінансування програми з державного 
бюджету. 
Крім того, у проекті працювало 15 ромських посередників у 5 пілотних регіонах України – 
Закарпатській, Львівській, Київській, Донецькій та Одеській областях. Перед початком своєї 
роботи ромські посередники (медіатори), за підтримки програми “Схід-Схід” МФВ, пройшли 
тижневе навчання-стажування у Румунії, де подібна програма діє більше 10 років. 
За даними організації “Чіріклі”, у період реалізації проекту посередники зробили базу даних 
ромів та їх проблем, охопивши майже 14 000 осіб. Посередники визначили, що однією з основних 
проблем ромів є відсутність документів, що посвідчують особу (майже 40% ромів, які проживають 
у Берегові, Ужгороді (Пирогово, Радванка) та с. Концово, не мають паспортів, свідоцтв про 
народження або реєстрації). Це є основною перешкодою до отримання соціальних послуг та 
дотримання основних прав людини. 
Другою серйозною проблемою виявлено доступ до медичних послуг та питань охорони здоров’я. 
Поганий стан здоров’я ромів пов’язаний зі складними умовами життя і крайньою бідністю. 
Посередники зафіксували відмови лікарів прийняти важко хворих ромів до лікарень та надати 
їм медичні послуги. На підставі звіту медичного посередника з с. Сюрте Ужгородського району 
Закарпатської області, майже 60% людей потребують негайної медичної допомоги, вони мають 
такі хронічні захворювання: хронічний бронхіт, астма, виразка шлунку і запущені хвороби: 
туберкульоз, рак щитовидної залози, гінекологічні захворювання, діабет і т.д. У всіх пілотних 
регіонах посередники виявили проблему вакцинації. 
У 2011 році програма “Рома України” продовжить роботу над програмою ромських медичних 
посередників і зосередиться над її затвердженням на національному рівні, а також у Закарпатській 
та Одеській областях, де проживає найбільша кількість ромів України. 
Підготовка ромських дітей до школи. 
Метою даного напрямку є набуття ромськими дітьми таких життєво важливих навичок, як читання, 
письмо та лічба на базовому рівні, що дасть змогу їм навчатися у початковій школі на тому ж 
рівні, що й інші діти. За підсумками проведеного конкурсу було підтримано 13 організацій, які 
організували підготовчі класи для дітей, що пішли до школи у 2010 році. Такими курсами було 
охоплено понад 250 ромських дітей.
Серйозною проблемою цього напрямку стало невідвідування дітьми підготовчих класів, а відтак 
школи. У першу чергу, така ситуація спричинена браком розуміння у батьків важливості навчання 
у школі. Другою причиною невідвідування школи стало недоїдання ромських дітей, а часто і 
голодування. Іншою відзначеною проблемою була короткостроковість проектів (у середньому 
проект тривав 3-5 місяців). Тому у 2011 році цей напрям продовжиться більш системно. Буде 
створено три центри розвитку дитини, що діятимуть при ромських громадах протягом року. Тут 
відбуватимуться програми як для дітей, та і для їхніх батьків – “Я готовий до школи” та “Відповідальне 
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батьківство” відповідно. Цей напрям програма реалізовуватиме спільно з програмою “Розвиток 
дітей раннього віку” (Інститут відкритого суспільства, Лондон). 
Стипендії на навчання у ВНЗ
У рамках освітнього пріоритету програма “Рома України” активно співпрацює з Ромським освітнім 
фондом (Roma Education Fund, REF). У даному випадку програма координує і адмініструє, а REF 
фінансує стипендії для ромських студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах. У 
2010 році програмою було проведено інформаційну кампанію у регіонах, завдяки чому кількість 
аплікантів збільшилася з 52 (у 2009 році) до 140 (у 2010 році). Національна відбіркова комісія 
(National Selection Board) рекомендувала до підтримки понад 100 студентів. Програма підтримала 
76 ромських студентів, що майже вдвічі більше в порівнянні з 2009 роком. Крім стипендій на 
навчання, програма також профінансувала навчання на курсах іноземних мов, в основному на 
курсах англійської мови, 21 студенту. 
Паспортизація у ромських громадах
Серйозною проблемою у ромському середовищі України є відсутність документів, що посвідчують 
особу (паспортів громадянина України та свідоцтв про реєстрацію). У багатьох місцях компактного 
проживання ромів Закарпаття, за оцінками громадських організацій, від 30 до 50% ромів не мають 
документів що посвідчують особ. Відсутність документів свідчить і про відсутність громадянства, 
що є питанням захисту фундаментального права людини – права бути ідентифікованим, без якого 
інші права не можуть бути ефективно реалізовані. 
Спільно з програмою “Права людини та управління” (Human Rights and Governance Program, 
ІВС Будапешт) було оголошено конкурс “Паспортизація для ромських громад” для проведення 
моніторингу та адвокації щодо наявності свідоцтв про народження та паспортів громадянина 
України у ромських громадах. Було підтримано 10 НУО, що працюють у даному напрямку. Основне 
завдання організацій – провести аналіз ситуації щодо наявністі документів у своїх громадах, 
зокрема з’ясувати типові причини відсутності документів, а також допомогти виробити документи 
ромам, де це можливо. 
За результатами цих проектів програма “Рома України” планує провести круглий стіл за участю 
центральних органів влади (МВС, Мінюст, та інших) щодо покращення ситуації з документацією 
серед ромського наслення та можливостей спрощеного отримання документів цією групою 
населення. 

Всеукраїнська ромська газета “Романі Яг”

У 2010 році програма продовжила підтримку видання ромської всеукраїнської газети “Романі Яг”. 
Було видано 15 випусків газети тиражем 450 примірників. Паралельно з друкованою версією 
газета виходила у електронній версії на інтернет-сторінці “Романі Яг” (http://www.romaniyag.org). 

Труднощі, з якими зіткнулася програма під час реалізації своєї стратегії, 
підтриманих проектів та ініціатив у 2010 році 

Найбільшою перепоною на шляху реалізації програми та її окремих компонентів є відсутність з боку 
держави політичних зобов’язань щодо покращення соціально-економічного статусу та посилення 
соціальної інтеграції ромів. Так, досі немає окремої програми сприяння інтеграції ромської меншини 
в Україні. А Уряд України, незважаючи на ряд зусиль з боку ромських громадських організацій 
та міжнародної спільноти, так і не приєднався до Декади ромського залучення 2005-2015 років, 
міжнародного документу захисту прав ромів та їх інтеграції у суспільство. 

Партнерство та співпраця програми у 2010 році 

Партнерами програми “Рома України” у 2010 році були програми “Ромське здоров‘я” та “Права 
людини та управління” (ІВС Будапешт), Ромський освітній фонд ( Будапешт).
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Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 38 450
Дніпропетровська обл. 2 19 020
Донецька обл. 1 42 040
Закарпатська обл. 31 886 342
м. Київ 4 523 926
Одеська обл. 4 92 500
Полтавська обл. 2 40 000
Сумська обл. 1 19 815
Харківська обл. 2 60 780
Херсонська обл. 1 20 000
Черкаська обл. 3 82 800
Операційні проекти 4 634 603



МФВ • Річний звіт 2010 • Програма “Рома України” 234

P
34

9,
 

Покращення доступу ромського населення 
до медичних послуг

Кількість проектів: 10
Сума: 677 576 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,93%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Закарпатська обл. 6 180 000
м. Київ 3 477 576
Полтавська обл. 1 20 000

Проекти, підтримані за програмою:

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: Поліпшення ситуації зі станом здоров’я 

ромського населення України і забезпечення 
доступу рома України до медичних і соціальних 
послуг – шляхом впровадження програми ромських 
медичних посередників: підготовка і забезпечення 
роботи 10 ромських медіаторів у 5 пілотних 
регіонах компактного поселення рома (Донецька, 
Закарпатська, Львівська, Одеська, Черкаська 
області). 

Сума: 159 700 грн.

Організація: Громадська організація Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, м. Ужгород, 
вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Йосип Іванович 
Зміст проекту: Покращення доступу ромського 

населення до медичних послуг шляхом відновлення 
діяльності медичного центру у м.Ужгороді (район 
Радванка) та надання безкоштовної медичної 
допомоги у ромських поселеннях Чопського та 
Хустського районів Закарпатської області. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Виноградівське районне ромське 
культурно-просвітнє товариство “Романо-Дром” 
(90300, Закарпатська обл., вул. Миру, 64, 
м. Виноградів, Виноградівський район, 
тел. (031) 435-11-27)

Керівник проекту: Дюрі Ласло Ласлович 
Зміст проекту: Продовження роботи медико-

консультативного центру Виноградівщини “Здоров’я 
для ромів”. 

Сума: 20 000 грн.

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: 20 000 грн.

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
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Організація: Полтавський обласний медіа-клуб 
(36013, м. Полтава, вул. Демократична, 34, 
тел. (0532) 61-04-79)

Керівник проекту: Калашник Яна Валеріївна 
Зміст проекту: Підвищення доступу ромів Полтавщини 

до медичних послуг та подолання негативних 
стереотипів щодо ромів у медичному середовищі. 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Великоберезнянська районна організація 
Закарпатського Циганського культурно-просвітнього 
товариства “Романі Яг” (89000, Закарпатська обл., 
смт. В. Березний, вул. Партизанська, буд. 57, 
тел. (03135) 2-16-24)

Керівник проекту: Тирпак Іван Михайлович 
Зміст проекту: Підтримка роботи медико-

консультативного центру при культурно-
просвітньому товаристві в с. Великий Березний 
(Закарпатська область): лікувально-профілактичні 
заходи, спрямовані на покращення стану здоров’я 
місцевого ромського населення (зокрема, з метою 
зменшення випадків захворювання на туберкульоз), 
методична і просвітницька діяльність, спрямована на 
медико-соціальну адаптацію ромів, і пропагування 
здорового способу життя. 

Сума: 40 000 грн.

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, 245-2-27-14)

Керівник проекту: Тегель Андрій Андрійович 
Зміст проекту: Продовження роботи міжрайонного 

медико-просвітницько-профілактичного центру в 
смт. Перечин (Закарпатська область): організація 
системних профілактичних оглядів та лікування 
місцевого ромського населення, просвітницька 
робота з молоддю з метою пропаганди здорового 
способу життя. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Благодійний фонд “Ранкова Зірка” 
(88000, м. Ужгород, наб. Незалежності, б. 21, 
кв. 13/1, тел. (063) 629-22-52)

Керівник проекту: Бругош Карел Франтішкович 
Зміст проекту: Покращення доступу ромського 

населення до медичних послуг шляхом підготовки 
та призначення кваліфікованого медіатора у 
двох ромських таборах м. Ужгорода (мікрорайон 
“Радванка” і вул. Тельмана) – в якості посередника 
між місцевим ромським населенням і закладами 
охорони здоров’я. 

Сума: 20 000 грн.

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 (2-ий етап проектної 
діяльності у 2010 році). Подальша діяльність у 
рамках програми впровадження в Україні інституту 
ромських медіаторів у системі охорони здоров’я 
з використанням кращого європейського досвіду 
подолання проблем стану здоров’я ромської громади 
та обмеженого доступу до послуг охорони здоров’я, 
та соціального захисту (підтримка діяльності 
протягом липня-вересня 2010 р.). 

Сума: 159 700 грн.

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 (3-ій етап проектної 
діяльності у 2010 році).

Сума: 158 176 грн.
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Підготовка ромських дітей до навчання у школі

Кількість проектів: 13
Сума: 280 000 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,38%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Дніпропетровська обл. 1 12 520
Закарпатська обл. 9 197 665
Одеська обл. 1 30 000
Сумська обл. 1 19 815
Харківська обл. 1 20 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадська організація “Товариство 
ромської інтелігенції “Раїкане Рома 
(Ромська інтелігенція)” (88000, м. Ужгород, 
вул. Мукачівська,10/5, тел. (0312) 61-67-59, 
(0312) 61-67-59)

Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович 
Зміст проекту: Підготовка ромських дітей с.Сюрте, 

Ужгородського р-ну для навчання в загальноосвітніх 
школах шляхом створення та облаштування 
підготовчого класу, підбору педагогічного колективу, 
організації гарячого харчування для дітей. 

Сума: 24 000 грн.

Організація: Сумське міське об’єднання громадян 
“Громадське бюро “Правозахист” (40030, 
м. Суми, вул. Кірова, 25, офіс 210, 
тел. (0542) 61-09-00)

Керівник проекту: Тарасенко Юлія Анатоліївна 
Зміст проекту: Організація та підтримка подальшої 

роботи групи дошкільної підготовки для ромських 
дітей Баранівського мікрорайону міста Суми на 
базі Сумської ЗОШ I-III ступенів № 5 з подальшим 
залученням ромських дітей до здобуття освіти. 

Сума: 19 815 грн.

Організація: Ужгородська районна організація “Союз 
Українок” (88000, м. Ужгород, вул. Бокшая, 4 
а/с 41 с, тел. (0312) 3-64-40, (03122) 72-70-54)

Керівник проекту: Федорова Олена Василівна 
Зміст проекту: Створення дошкільного закладу на 

базі ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Концово (Закарпаття) 
для 32 дітей різних вікових категорій з метою 
покращеня їхніх навичок читання, письма, лічби, а 
також пропаганди здорового способу життя серед 
ромів і організація морально-етичних практикумів 
із залученням кваліфікованих педагогів, психологів 
та медичних працівників (для покращення рівня 
викладання в позашкільних закладах освіти для 
ромських дітей). 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Громадська організація “Майбутнє ромів 
м. Берегово” (90202, Закарпатська обл., 
м. Берегово, вул. Робоча, 54, тел. (099) 729-24-90)

Керівник проекту: Кудрон Агнеса Янівна 
Зміст проекту: Організація у школі №7  

м. Берегово класу вирівнювання для учнів ромської 
національності, що не встигають у навчанні. 

Сума: 23 000 грн.

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
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Організація: Благодійний фонд “Планета добрих 
людей” (65014, м. Одеса, бул. Лідерсовський, 17а, 
тел. 777-02-90)

Керівник проекту: Джум Максим Анатолійович 
Зміст проекту: Підготовка 20 дітей із найбідніших 

ромських родин, що мешкають у таборі в 
селищі Усатове Одеської області, до навчання 
у загальноосвітній школі шляхом відкриття 
підготовчого класу. 

Сума: 30 000 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Нове покоління” (88000, м. Ужгород, 
вул. М. Божук, 4, кв. 9, тел. (0312) 44-40-95)

Керівник проекту: Йовні Роберт Іванович 
Зміст проекту: Літня підготовка до школи 20 дітей 

ромської національності віком 6-8 років у таборі по 
вулиці Тельмана (м. Ужгород, Закарпаття). 

Сума: 19 000 грн.

Організація: Громадська духовно-просвітницька 
організація “Чачімо” (62472, Харківська обл., 
м. Мерефа, вул. Оболонська, 28б, 
тел. (066) 799-17-72)

Керівник проекту: Бурлуцький Микола Олександрович 
Зміст проекту: Створення групи підготовки до школи 

ромських дітей у м. Мерефа Харківської області 
та м. Одесі: навчання навичкам читання, письма та 
лічби, робота з батьками з роз’яснення необхідності 
отримання їхніми дітьми шкільної освіти. 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Романо лунго трайо” (“Ромське довге життя”) 
(88000, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 25/7, 
тел. (03122) 3-61-56)

Керівник проекту: Чичак Геннадій Вікторович 
Зміст проекту: Відкриття підготовчого класу для 

ромських дітей дошкільного віку при Центрі “Рома” 
Закарпатського обласного благодійного фонду 
“Романо Лунго Трайо” (м. Ужгород, Закарпатська обл.)
 з метою запобігання інтелектуальній дискримінації 
ромських дітей, їхньої підготовки до навчання в 
початковій школі та попередження явища соціальної 
бездоглядності. 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Громадська організація “Романі доля” 
(88000, м. Ужгород, вул. Радванська, 52, 
тел. (0312) 66-84-84)

Керівник проекту: Адам Золтан Вінцевич 
Зміст проекту: Підготовка 20 дітей дошкільного віку 

з малозабезпечених ромських родин, які живуть у 
таборі по вулиці Тельмана в м.Ужгороді, до навчання 
в загальноосвітніх школах шляхом організації 
підготовчого класу. 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Молодіжна організація “Молодіжний 
парламентський клуб” (53403, Дніпропетровська обл., 
м. Марганець, вул. Бульварна, 1, 
тел. (056) 653-24-31, (05665) 3-24-92)

Керівник проекту: Ковальова Наталія Василівна 
Зміст проекту: Підготовка 16 ромських дітей 

віком 6-10 років, які мешкають у смт. Городище 
(Дніпропетровська область) і не відвідують школи, 
до навчання в початкових класах: організація 
експериментальної підготовчої групи і занять для 
дітей, спеціальних заходів для батьків майбутніх 
учнів, забезпечення дітей шкільною формою, 
ранцями, приладдям. 

Сума: 12 520 грн.

Організація: Виноградівська районна жіноча 
громадська організація “Бахталі-Ромні” (90300, 
Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 64, 
тел. (03143) 2-29-50)

Керівник проекту: Дюрі Ласло Ласлович 
Зміст проекту: Організація недільної підготовчої 

школи для дітей дошкільного віку з незаможних 
ромських родин, які мешкають у с. Великі Ком’яти 
Виноградівського району (Закарпаття), з метою 
покращення їхніх навичок читання і письма перед 
вступом до загальноосвітньої школи. 

Сума: 20 000 грн.
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Організація: Громадська організація “Порошківське 
культурно-просвітнє товариство “Романі Ворба” 
(Закарпатська обл., с. Порошково, Перечинський 
район, вул. Нахімова, 98, тел. (03145) 2-14-59)

Керівник проекту: Горват Василь Юрійович 
Зміст проекту: Підготовка ромських дітей с. Порошково 

Перечинського району Закарпатської області до 
навчання в початковій школі, а також допомога в 
навчанні ромським школярам, які навчаються в 
молодших класах Порошківської ЗОСШ, шляхом 
відкриття позашкільного закладу для 25-30 дітей, які 
мешкають у місцевому таборі і потребують допомоги 
в опануванні читання, письма, лічби, зацікавлені у 
поглибленні знань про ромську культуру, історію і 
традиції. 

Сума: 32 000 грн.

Організація: Мукачівська районна громадська 
організація “Культурне товариство по захисту 
інтересів ромів Закарпаття “Романо Амаліпе” (89600, 
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Івана Франка, 
56, тел. (099) 236-65-19)

Керівник проекту: Лакатош Калман Калманович 
Зміст проекту: Підготовча школа для ромських дітей: 

організація підготовчого класу для 25 ромських дітей 
дошкільного віку та віку початкових класів у 
м. Мукачево Закарпатської області. 

Сума: 19 665 грн.

Паспорт громадянина України – 
представникам ромських громад

Кількість проектів: 11
Сума: 437 774 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,60%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Волинська обл. 1 38 450
Донецька обл. 1 42 040
Закарпатська обл. 4 159 476
м. Київ 1 46 350
Одеська обл. 1 35 000
Черкаська обл. 2 76 800
Операційні проекти 1 39 658

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Закарпатське обласне молодіжне ромське 
об’єднання “Романі Черхень” (“Ромська зірка”) 
(88000, м. Ужгород, вул. Ужанська, 80, 
тел. (050) 538-02-41)

Керівник проекту: Горват Мирослав Васильович 

Зміст проекту: Забезпечення ідентифікаційними 
документами ромів мікрорайону “Радванка” міста 
Ужгород. 

Сума: 39 600 грн.

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
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Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Зоря” (88000, м. Ужгород, вул. Марія Божук, 4, 
кв. 9, тел. (050) 987-46-38)

Керівник проекту: Надь Володимир Іванович 
Зміст проекту: Паспортизація ромського населення у 

м. Ужгороді: надання практичної правової допомоги 
ромам з оформленням паспортів громадян України, 
свідоцтв про народження та інших документів, що 
посвідчують особу. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Волинська обласна громадська 
організація циган “Терне Рома” (43016, м. Луцьк, 
вул. Галшки Гулевичівни, 14/1, тел. (063) 394-39-55)

Керівник проекту: Пенько Віктор Львович 
Зміст проекту: Через правову допомогу – до соціальної 

справедливості: створення сприятливих умов для 
легального отримання ідентифікаційних документів 
представниками ромських громад Волинської 
області – започаткування роботи громадської 
юридичної приймальні для ромів у м. Луцьку. 

Сума: 38 450 грн.

Організація: Обласна громадська організація “Альянс 
ромен Черкащини” (20200, Черкаська обл., 
м. Звенигородка, вул. Бульварна, 3, 
тел. (067) 220-14-68)

Керівник проекту: Бурлаченко Петро Дмитрович 
Зміст проекту: Забезпечення ідентифікаційними доку-

ментами ромського населення Черкаської області. 
Сума: 41 800 грн.

Організація: Громадська організація “Майбутнє ромів 
м. Берегово” (90202, Закарпатська обл., 
м. Берегово, вул. Робоча, 54, тел. (099) 729-24-90)

Керівник проекту: Папп Рудольф Гейзович 
Зміст проекту: Паспортизація нужденної частини 

ромського населення, що проживає в м. Берегово: 
укладання реєстру громадян, що проживають в 
Окремому Хуторі м. Берегово Закарпатської області 
(у ромському таборі), і виготовлення паспортів 
щонайменше 200 громадянам. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Громадське об’єднання циган міста 
Білгорода-Дністровського “Нево Дром” (Новий шлях) 
(67000, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Дзержинського, 72, тел. (0484) 92-35-64)

Керівник проекту: Флора Лариса Іванівна 
Зміст проекту: Проведення аналізу стану паспортизації 

ромів у Одеській області. 
Сума: 35 000 грн.

Організація: Донецьке обласне культурно-просвітнє 
товариство ромських жінок “Мірікля” (м. Донецьк, 
вул. Артема, 71, офіс 23, тел. (050) 602-10-22)

Керівник проекту: Сухомлін Лариса Азісівна 
Зміст проекту: Паспортизація представників ромських 

громад Донецької області. 
Сума: 42 040 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Благо” (88018, м. Ужгород, вул. Швабська, 
17/2, тел. (063) 255-54-91)

Керівник проекту: Сергачов Володимир Євгенович 
Зміст проекту: Відкриття центру прийому громадян 

з питань паспортизації ромського населення у 
м. Ужгороді та надання допомоги з оформлення 
паспортів громадянина України. 

Сума: 39 876 грн.

Організація: Золотоніська громадська організація 
Община циган “Аме Рома” (19700, Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 2 а, кв. 61, 
тел. (047) 372-20-75)

Керівник проекту: Фюдр Олена Станіславівна 
Зміст проекту: Проведення аналізу наявності осіб 

ромської національності без документів у 
м. Золотоноша та Золотоніському районі Черкаської 
області, надання їм юридичної допомоги та 
консультації щодо отримання паспорту. 

Сума: 35 000 грн.

Організація: Всеукраїнська спілка громадських 
організацій “Конгрес ромен України” (01001, м. Київ, 
вул. Мала Житомирська, 9-б, тел. (044) 228-87-11)

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович 
Зміст проекту: Сприяння співпраці ромських 

правозахисних організацій та органів влади у 
виробленні механізмів забезпечення паспортами 
представників ромського населення, які їх 
потребують (на основі досвіду ромських громад 
Закарпатської та Київської областей). 

Сума: 46 350 грн.

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: Фінансова підтримка заходів для ром-

ських організацій (у т. ч. зустрічі грантерів та підсум-
кового круглого столу за результатами конкурсу по 
паспортизації у ромських громадах України). 

Сума: 39 658 грн.
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Позаконкурсні та інноваційні проекти

Кількість проектів: 16
Сума: 1 026 426 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 1,40%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Закарпатська обл. 9 329 701
Одеська обл. 1 21 000
Полтавська обл. 1 20 000
Харківська обл. 1 40 780
Херсонська обл. 1 20 000
Операційні проекти 3 594 945

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Закарпатське циганське культурно-
просвітнє товариство “Романі Яг” (88007, м. Ужгород, 
тел. (0312) 63-82-56, 61-39-56, 61-41-21)

Керівник проекту: Навроцька Євгенія Миколаївна 
Зміст проекту: Підготовка, видання та розповсюдження 

20 чисел всеукраїнської ромської газети-
двотижневика “Романі Яг” протягом квітня-грудня 
2010 року з метою підвищення поінформованості 
про життя та проблеми ромів. 

Сума: 119 775 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Благо” (88018, м. Ужгород, 
вул. Швабська, 17/2, тел. (063) 255-54-91)

Керівник проекту: Кулчар Елеонора Іванівна 
Зміст проекту: Забезпечення газопостачання, 

теплопостачання та харчування благодійної 
школи-їдальні для ромських дітей у с. Холмок 
Ужгородського району Закарпатської області. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Закарпатське обласне молодіжне ромське 
об’єднання “Романі Черхень” (“Ромська зірка”) 
(88000, м. Ужгород, вул. Ужанська, 80, 
тел. (050) 538-02-41)

Керівник проекту: Горват Мирослав Васильович 
Зміст проекту: Створення умов для тренувань ромської 

молоді (30 юнаків) по міні-футболу в осінньо-зимовий 
період 2010-2011 рр. у спортивному залі м. Ужгорода. 

Сума: 7 700 грн.

Організація: Миргородська міськрайонна громадська 
організація “Миргородські Рома” (37600, Полтавська 
обл., м. Миргород, вул. Миру, 9, тел. (066) 987 25 11)

Керівник проекту: Чернявський Микола Іванович 
Зміст проекту: Проведення ромського фестивалю 

в населених пунктах,Полтавської області, де 
компактно проживають роми.  

Сума: 20 000 грн.

Організація: Закарпатське обласне молодіжне ромське 
об’єднання “Романі Черхень” (“Ромська зірка”) 
(88000, м. Ужгород, вул. Ужанська, 80, 
тел. (050) 538-02-41)

Керівник проекту: Горват Мирослав Васильович 
Зміст проекту: Підтримка роботи програми “Романо джі-

віпен” на ЗО ДТРК, каналі “Тиса-1”, що висвітлює 
життя і культуру ромів, з метою подолання упереджень 
і негативних стереотипів щодо ромів і формування 
толерантного мультикультурного суспільства в Україні. 

Сума: 24 000 грн.

Організація: Ужгородська міська молодіжна ромська 
громадська організація “Терно Джівіпен” 
(Молоде життя) (88000, м. Ужгород, вул. Донська, 19/2, 
тел. (066) 531 39 14)

Керівник проекту: Гажі Рудольф Андрійович 
Зміст проекту: Організація дитячого ромського 

музичного гуртка в м. Ужгороді. Надання можливості 
ромським 20 дітям займатися в музичному гуртку в 
районі Радванка в м. Ужгород. 

Сума: 21 000 грн.

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
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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 фестивалю “Дружба наро-

дів” у рамках святкування річниці Незалежності Укра-
їни у м. Херсоні. 

Сума: 20 000 грн.

Організація: Громадська організація 
“Чопська демократична спілка ромів” 
(89502, Закарпатська обл., м. Чоп, 
вул. Приозерна, 94, тел. (0312) 71-15-83)

Керівник проекту: Бакош Йосип Йосипович 
Зміст проекту: Покращення санітарного стану ром-

ського табору по пров. Приозерному у м. Чопі Закар-
патської області шляхом проведення водоканалу та 
встановлення туалетів. 

Сума: 40 000 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд “Благо” (88018, м. Ужгород, вул. Швабська, 17/2, 
тел. (063) 255-54-91)

Керівник проекту: Кулчар Елеонора Іванівна 
Зміст проекту: Впровадження програми ромських 

медичних посередників (медіаторів) у двох таборах 
м. Ужгорода: Радванка та Пирогово. 

Сума: 22 426 грн.

Організація: Одеське обласне товариство ромської 
культури “Романі Збора” (65122, м. Одеса, 
вул. Ак. Корольова, 85/85, тел. (048) 746 98 96)

Керівник проекту: Дудучава Жужуна Андріївна 
Зміст проекту: Привернення уваги держави і громад-

ськості до теми геноциду ромського народу під час 
Другої світової війни: вшанування пам’яті ромів – жертв 
Голокосту 2 серпня 2010 р., у Міжнародний день Голо-
косту ромів, шляхом організації Марафону пам’яті 
жертв Голокосту в м.Одесі (тематична фотовиставка, 
зйомки і трансляція на Одеській ОДТРК тематичного 
документального фільму, проведення низки публічних 
акцій). 

Сума: 21 000 грн.

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: Переклад та видання книги 

Н. Безсонова “Озброєна відсіч” у кількості 
1000 прим. про участь представників етносу ромів у 
Другій світовій війні. 

Сума: 40 780 грн.

Організація: Культурне товариство по захисту інтересів 
угорських ромів Закарпаття “Унг Ромен” (88000, 
м. Ужгород, вул. Пархоменко, 14/6, 
тел. (050) 665-49-79)

Керівник проекту: Горват Тиберій Олександрович 
Зміст проекту: Створення енциклопедії ромського 

музичного мистецтва Закарпаття. Підготовка 
до друку рукопису про життя відомих ромських 
музикантів Закарпаття. 

Сума: 19 800 грн.

Організація: Ужгородська районна організація “Союз 
Українок” (88000, м. Ужгород, вул. Бокшая, 4 
(а/с 41 с), тел. (0312) 3-64-40, (03122) 72-70-54)

Керівник проекту: Федорова Олена Василівна 
Зміст проекту: Інформаційно-просвітницька кампанія 

у ромській громаді. Проведення тренінгів та 
поширення інформаційного матеріалу стосовно 
реалізації виборчого права. 

Сума: 35 000 грн.

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: Програмний супровід, координація та 

адміністрування стипендійної програми навчання 
ромських студентів у ВНЗ України (у тому числі 
організація міжнародної конференції для 100 
студентів з Росії, України та Молдови та оплата 
курсів іноземних мов 21 студенту). 

Сума: 397 975 грн.

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 серії навчань та зустрічей 

для ромських НДО, спрямованих на підвищення 
професійної спроможності ромських НДО. 

Сума: 119 772 грн.

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: Фінансова підтримка проекту “Форум 

ромської молоді” – всеукраїнської ініціативи з 
активізації ромської молоді України (в тому числі, 
проведення Форуму ромських молодих активістів 17 
грудня 2010 року у м. Києві). 

Сума: 77 198 грн.
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Посилення впливу громадянсь кого суспільства Рома України

Проекти, підтримані Правлінням МФВ

Кількість проектів: 6
Сума: 38 500 грн.
Частка у загальній сумі проектів: 0,05%

Витрати у регіонах України:

Регіон Кількість проектів Сума, грн.

Дніпропетровська обл. 1 6 500
Закарпатська обл. 3 19 500
Одеська обл. 1 6 500
Черкаська обл. 1 6 000

Проекти, підтримані за програмою:

Організація: Громадське об’єднання циган міста 
Білгорода-Дністровського “Нево Дром” (Новий шлях) 
(67000, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Дзержинського, 72, тел. (0484) 92-35-64)

Керівник проекту: Римський В’ячеслав Павлович 
Зміст проекту: Проведення різдвяного свята для 150 

ромських дітей м. Білгорода-Дністровського та 
району. 

Сума: 6 500 грн.

Організація: Золотоніська громадська організація 
Община циган “Аме Рома” (19700, Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 2-а, кв. 61, 
тел. (047) 372-20-75)

Керівник проекту: Фюдр Олена Станіславівна 
Зміст проекту: Проведення свята для 108 ромських 

дітей м. Золотоноші, прикрашання залу в новорічній 
тематиці, підготовка новорічних костюмів для дітей 
із залученням батьків, новорічна програма та дитяча 
дискотека, свяковий стіл для дітей молодших класів. 

Сума: 6 000 грн.

Організація: Закарпатське циганське культурно-
просвітнє товариство “Романі Яг” (88007, м. Ужгород, 
тел. (0312) 63-82-56, 61-39-56, 61-41-21)

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович 
Зміст проекту: Проведення різдвяного свята для 

30 дітей Ужгородської ЗОШ №14 віком від 6 до 12 років. 
Сума: 6 500 грн.

Організація: Громадська організація “Майбутнє ромів 
м. Берегово” (90202, Закарпатська обл., 
м. Берегово, вулиця Робоча, 54, 
тел. (099) 729-24-90)

Керівник проекту: Папп Іштван Гейзович 
Зміст проекту: Організація новорічного свята для дітей 

з бідних родин з ромської спільноти м. Берегова. 
Сума: 6 500 грн.

Організація: Новомосковська районна громадська 
організація “Перспективи” Дніпропетровської області 
(51221, Дніпропетровська обл., Новомосковський 
район, с. Перещепине, вул. Проектна, 4, кв.1, тел. 
(05693) 9-04-03)

Керівник проекту: Булава Світлана Станіславівна 
Зміст проекту: Організація свята для 58 ромських дітей 

с. Фрунзе віком від 2 до 18 років . 
Сума: 6 500 грн.

Організація: Громадська організація Товариство циган 
Закарпаття “Рома” (88007, м. Ужгород, 
вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

Керівник проекту: Адам Йосип Іванович 
Зміст проекту: Проведення різдвяного свята для 

ромських дітей мікрорайону Радванка у ромській 
громаді. 

Сума: 6 500 грн.

ПРОГРАМА “РОМА УКРАЇНИ”
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СТРУКТУРА ВИТРАТ 
МФВ 2010 РОКУ   
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Структура витрат МФВ 
2010 року
Структура витрат за напрямами діяльності

Програма Кількість Проектів Сума, грн.

Програма “Посилення впливу громадянського 
суспільства”

147 15 761 458

Європейська програма 74 6 696 937

Програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” 57 3 143 760

Програма “Верховенство права” 117 16 309 127

Програма “Засоби масової інформації” 43 3 785 119

Програма “Соціальний капітал і академічні 
публікації”

11 582 526

Освітня програма 50 4 975 289

Програма “Рома України” 56 2 460 276

Програма “Громадське здоров’я” 90 8 376 976

Антикризова гуманітарна програма 223 15 036 292

ВСЬОГО 868 77 127 760
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Розподіл підтриманих проектів за регіонами України

РЕГІОН КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ СУМА, грн

АР Крим 30 1 920 228

Вінницька обл. 20 877 106

Волинська обл. 23 1 565 350

Дніпропетровська обл. 20 1 114 704

Донецька обл. 35 2 141 492

Житомирська обл. 2 63 280

Закарпатська обл. 46 4 233 355

Запорізька обл. 10 569 348

Івано-Франківська обл. 22 1 346 844

м. Київ 228 23 943 523

Київська обл. 17 2 678 051

Кіровоградська обл. 7 527 126

Луганська обл. 37 3 068 521

Львівська обл. 59 5 264 809

Миколаївська обл. 25 2 168 598

Одеська обл. 37 3 062 616

Полтавська обл. 20 1 537 110

Рівненська обл. 15 970 676

м. Севастополь 3 356 896

Сумська обл. 21 1 108 654

Тернопільська обл. 11 862 885

Харківська обл. 39 5 762 633

Херсонська обл. 15 1 849 920

Хмельницька обл. 15 1 950 952

Черкаська обл. 16 784 658

Чернівецька обл. 25 1 748 081

Чернігівська обл. 20 1 772 573

Операційні проекти 50 3 877 771

ВСЬОГО 868 77 127 760
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Програма “Рома України”

2 460 276 грн. (3,2%)

Програма “Посилення впливу 
громадянського суспільства”

15 463 933 грн. (20,0%)

Програма 
“Верховенство права” 

16 309 127 грн. (21,1%)

Європейська програма

6 696 937 грн. (8,7%)

Антикризова 
гуманітарна програма

15 169 452 грн. (19,7%)

Програма “Схід-Схід: партнерство 
без кордонів”

3 143 760 грн. (4,1%)

Програма “Засоби 
масової інформації”

3 785 119 грн. (4,9%)

Програма 
“Громадське здоров’я” 

8 376 976 грн. (10,9%)

Освітня програма

4 975 289 грн. (6,5%)

Програма “Соціальний 
капітал і академічні публікації”

746 891 грн. (0.8%)

РОЗПОДІЛ НАДАНИХ ГРАНТІВ ЗА ПРОГРАМАМИ
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РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПІДТРИМАНИХ МФВ ПРОЕКТІВ 2010 року – 818, 2009 року – 514, 2008 року – 392
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Організації, підтримані 
МФВ у 2010 році

Організація
Підтримано 

проектів
Загальна 
сума, грн

1. Агентство муніципального розвитку міста Ізюма (64309, Харківська обл., м. Ізюм, 
вул. Фрунзе, 32, м. Ізюм Харківської області 64309, тел. (05743) 3-13-31, 3-13-30)

1 56 446

2. Агенція місцевого розвитку с. Гусаків (81353, Львівська обл., с. Гусаків, 
Мостиський район, тел. (03234) 6-47-19)

1 42 785

3. Агенція розвитку територіальної громади “Соколовий Камінь” 
(90024, Закарпатська обл., с. Майдан, Міжгірського р-ну, вул. Космонавтів, 2, 
тел. (03122) 27 1 35)

2 115 863

4. Андріївська благодійна організація “Довіра” (53640, Дніпропетровська обл., 
с. Андріївка, Покровського району, вул. Центральна, 1-А)

1 42 167

5. Асоціація “Власники житлових будинків Мелітополя” (72311, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 85, кв. 8, тел. (0619) 43-26-59)

1 100 000

6. Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини (АЕРІФ) 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, тел. (0342) 72-37-14)

1 170 000

7. Асоціація захисту прав молоді Волині (43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, 
тел. (03322) 28-46-84)

2 186 105

8. Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати-Україна” (79008, 
м. Львів, вул. Винниченка, 18, тел. (032) 235-72-76)

1 77 290

9. Асоціація підприємців Балтського району Одеської області (66101, Одеська обл., 
м. Балта, вул. Уварова, 30, кв. 3, тел. (04866) 21-298)

1 23 940

10. Асоціація професійних журналістів та рекламістів Житомирщини 
(10014, м. Житомир, м. С. Корольова, 2, к. 201, тел. (0412) 47 47 09)

1 43 780

11. Асоціація соціально-економічного розвитку села П’ядики (78254, Івано-
Франківська обл., с. П’ядики, Коломийського р-ну, вул. Вишнева, 22)

1 32 000

12. Асоціація соціально-економічного розвитку села Турка (78253, Івано-Франківська 
обл., с. Турка, Коломийського району, вул. Шевченка, 2)

1 16 000

13. Асоціація циган Татарбунарського району (68100, Одеська обл., м. Татарбунари, 
вул. Татарбунарського повстання, 15, тел. (050) 660-95-32)

1 60 000

14. Бахчисарайський благодійний фонд “Центр ресоціалізації наркозалежної молоді 
“Твоя перемога” (АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Радянська, б. 8 , офіс 2, 
тел. (0652) 70-73-37)

1 39 567

15. Бережанська районна громадська організація - кластер сільського туризму 
“Мальовнича Бережанщина” (47501, Тернопільська обл., м. Бережани, 
м.Бережани Тернопільської обл., а/с 48, тел. (03548) 24 4 51)

1 55 000

16. Бернівська сільська громадська організація “Промінь надії” (60120, 
Чернівецька обл., с. Бернове, Кельменецький район, вул. Незалежності, 37, 
тел. (096) 170 04 01)

1 49 749
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Організація
Підтримано 

проектів
Загальна 
сума, грн

17. Білоцерківська міська громадська організація “Громадський комітет сприяння 
реалізації Конституційного права людини на правову допомогу” (09100, Київська 
обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 194, оф. 207, тел. (04563) 4 47 33, 
(044) 223 3151)

2 780 752

18. Білоцерківська міська громадська організація “Правова єдність” (09100, Київська 
обл., м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 96, к.13, тел. (04563) 50-450, 
(04463) 5 04 50)

5 598 789

19. Білоцерківське міське товариство дітей-інвалідів та їх батьків “Аюрведа” (09108, 
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Східна, 34, тел. (263) 96 3 89, (0456) 39-63-89)

1 9 500

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

4 48 4270

21. Благодійна організація “Благодійна установа “Київський міський реабілітаційний 
центр допомоги дітям та дорослим інвалідам з розумовими вадами “Олеся” 
(03187, м. Київ, вул. Теремківська, 9, тел. 250-03-78)

1 69 437

22. Благодійна організація “Благодійний фонд “Діємо разом” (65045, м. Одеса, 
пр-т Олександрівський, 4, офіс 88, тел. (0482) 30-95-51)

1 62 852

23. Благодійна організація “Благодійний фонд “Перше вересня” (01014, м. Київ, 
вул. Тимірязєвська, 2, тел. (044) 286-45-94)

2 225 721

24. Благодійна організація “Благодійний фонд “Подільська громада” 
(21050, м. Вінниця, а/с 8009, тел. (0432) 57-22-24)

1 40 499

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

1 16 000

26. Благодійна організація “Благодійний фонд Рокада” (03065, м. Київ, а/с 108, 
тел. (044) 501-56-96)

1 52 700

27. Благодійна організація “Всеукраїнська Ліга “Легалайф” (03148, м. Київ, 
вул. Героїв Космосу, буд. 19 В, кв. 118, тел. (095) 602-00-53)

1 62 120

28. Благодійна організація “Всеукраїнський благодійний фонд “Крона” 
(04070, м. Київ, вулиця Г.Сковороди, 19, тел. (044) 200-41-11)

1 1 280 000

29. Благодійна організація “Київський обласний благодійний фонд “Надія та довіра” 
(01133, м. Київ, вул. Дмитрівська, 96 - 98, кв. 6, тел. (044) 484-30-79)

1 193 000

30. Благодійна організація “Клуб “Твій вибір” (84601, Донецька обл., м. Горлівка,
пр. Леніна, 1, тел. (0624) 52-19-15)

1 149 350

31. Благодійна організація “Піклувальна рада Чесниківської школи 1-2 ступенів” 
(77042, Івано-Франківська обл., с. Чесники, Рогатинського району, вул. 
Гончарівка, 1, тел. (03435) 60-690)

1 48 350

32. Благодійна організація “Піклувальна рада” (79008, м. Львів, а/с 823, 
тел. (032) 235-53-39)

1 40 000

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

1 870 365

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

1 127 952

35. Благодійна організація “Рідне місто - Мелітополь” (72312, Запорізька обл., 
м. Мелітополь, майдан Перемоги, 1, тел. (0619) 42 29 53)

1 26 641
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36. Благодійна організація “Спільне об’єднання соціуму” (90300, Закарпатська обл., 
м. Виноградів, площа Миру, б. 4/52, м. Виноградів, Закарпатська область, 
тел. (03143) 2-21-85)

2 173 065

37. Благодійна організація “Твоє право” (79060, м. Львів, а/с 2697/1, 
тел. (032) 243 94 09)

1 61 100

38. Благодійна організація “Український Форум Благодійників” 
(04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 18, оф. 1, тел. (050) 536 77 92, (044) 425-92-94)

1 21 160

39. Благодійна організація “Фонд Германа Макаренка” (04070, м. Київ, 
вул. Набережно-Хрещатицька, 35-А, кв.39, тел. (044) 453-44-00)

1 112 000

40. Благодійна організація “Фонд допомоги морякам “Асоль” 
(65058, м. Одеса, просп. Шевченка, 8/5, оф. 16, тел. (0482) 329 680)

1 80 000

41. Благодійна організація “Центр освітніх ініціатив” (79019, м. Львів, а/с 2832, 
тел. (032) 235-87-11)

1 63 700

42. Благодійна організація “Чернігівський жіночий правозахисний центр” 
(14014, м. Чернігів, вул. Толстого ,120, а/с 797, тел. (04622) 4 83 26)

3 287 454

43. Благодійна організація “Янгол Милосердя” (83077, м. Донецьк, вулиця Героїв 
труда, будинок 8, квартира 85, тел. (062) 208-30-03, (050) 931-20-09)

2 55 500

44. Благодійна організація Центр ресоціалізації наркозалежної молоді “Твоя Перемога” 
(95000, м. Сімферополь, вул. 60-лет Октября, 24 кв. 127, тел. (0652) 49 74 43)

2 167 587

45. Благодійна установа “Навчально-реабілітаційний центр “Джерело” (79049, 
м. Львів, пр. Червоної Калини, 86А, тел. (0322) 223 04 37, (0322) 227-36-00)

2 193 670

46. Благодійний неурядовий фонд “Центр соціально-психологічної інформації 
“Усі разом” (79016, м. Львів, вул. Шевченка, 32/11, тел. (032) 247-14-27)

1 194 954

47. Благодійний фонд “Відкритий світ” (69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. 32, 
офіс 1, тел. (0612) 24-07-17)

1 52 940

48. Благодійний фонд “Воля” (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Більшовицька, 7, 
кв.41, тел. 04744 4-20-21)

1 59 542

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

4 770 777

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

1 20 000

51. Благодійний фонд “Інтелектуальна перспектива” (01021, м. Київ, 
вул. Шовковична, 12, кв. 206, тел. (044) 253-74-83, 7483)

1 185 583

52. Благодійний фонд “Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії” (78200, 
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 98, тел. (03433) 216-91)

1 33 000

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

2 163 710

54. Благодійний фонд “Мальва Бабанки” (20351, Черкаська обл., смт. Бабанка, 
Уманський район, вул. Кузнєчна, 9)

1 38 600

55. Благодійний фонд “Милосердя Віктор” (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, 
тел. (048) 784-74-78)

2 120 000

56. Благодійний фонд “Місцева ініціатива” (65110, м. Одеса, вул. Балківська, 36, кв. 55, 
тел. (067) 480-64-99)

2 140 000
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57. Благодійний фонд “Нове життя 2000” (55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул. 13 Партз’їзду, будинок 1, кв. 4, тел. (067) 437-18-32)

1 76 648

58. Благодійний фонд “Перспектива 2009” (70500, Запорізька обл., 
м. Оріхів, Оріхівський район, вул. Запорізька, 57, тел. (06141) 4-51-36)

1 47 370

59. Благодійний фонд “Планета добрих людей” (65014, м. Одеса, бул. Лідерсовський, 
17, а, тел. 777-02-90)

1 30 000

60. Благодійний фонд “Ранкова Зірка” (88000, м. Ужгород, наб. Незалежності, б. 21, 
кв. 13/1, тел. (063) 629-22-52)

1 20 000

61. Благодійний фонд “Світло серця” (91057, м. Луганськ, кв. Волкова, 5, кв. 83, 
м. Луганськ 91057, тел. (0642) 71-07-38)

1 65 028

62. Благодійний фонд “Сколівщина” (82600, Львівська обл., м. Сколе, вул. 
С.Крушельницької, 3, тел. (03251) 21-2-21)

1 33 500

63. Благодійний фонд “Супутники соціальних програм Висока Полиця” 
(04080, м. Київ, а/с 76, тел. (044) 224-51-21)

1 76 000

64. Благодійний фонд “Суспільні ресурси та ініціативи” (58000, м. Чернівці, 
бул. Героїв Сталінграду, буд. 20, кв. 32, тел. (03722) 422-54)

1 136 227

65. Благодійний фонд “Твоє джерело надії” (99040, м. Севастополь, вул. Хрюкіна, 5 
кв. 45, тел. (0692) 67 98 02)

2 156 896

66. Благодійний фонд “Фонд розвитку Приірпіння” (08200, Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Пушкінська, 53, кв. 5, тел. (066) 138 43 99)

2 118 210

67. Благодійний фонд “Фундація видавництва “Кальварія” (01054, м. Київ, а/с 108, 
тел. (0322) 98-00-39)

4 137 630

68. Благодійний фонд “Щаслива дитина” (69095, м. Запоріжжя, а/с 1878, 
тел. (066) 513-34-35)

1 50 000

69. Благодійний фонд допомоги біженцям та переселенцям “Співчуття” 
(65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, к. 716-717, тел. (0482) 42-96-36)

2 110 000

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

3 302 961

71. Благодійний фонд ім. Івана і Юрія Липів (65007, м. Одеса, вулиця Б. 
Хмельницького, 18, кв. 4, тел. (048) 724-62-02)

1 85 300

72. Благодійний фонд суспільних відносин “Брат” (18023, м. Черкаси, 
вул. Котовського, 102, тел. (0472) 37-52-92, 45-99-31)

1 33 400

73. Благодійний християнський фонд “Солідарність” (76018, м. Івано-Франківськ, 
вул. Січових Стрільців, 34, тел. (0342) 77 73 31)

1 57 300

74. Боровецька сільська громадська організація “Борівчанка” (59311, Чернівецька 
обл., с. Борівці, Кіцманський район, вул. Шкільна, 6, тел. (03736) 33 7 23)

2 108 171

75. Буковинський центр реконструкції і розвитку (58000, м. Чернівці, вул. Штейнбарга, 
23, тел. (0372) 52-00-85, 2-00-85, (03722) 7-03-30)

1 194 155

76. Великоберезнянська районна організація Закарпатського Циганського культурно-
просвітнього товариства “Романі Яг” (89000, Закарпатська обл., смт. В. Березний, 
вул. Партизанська, буд. 57, тел. (03135) 2-16-24)

1 40 000
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77. Великоновосілківська районна організація Ветеранів війни та праці (85550, 
Донецька обл., смт. Велика Новосілка, вул. Леніна, 68, тел. (098) 314 43 28, 
(062) 43 218 82)

2 86 940

78. Видавництво Національної спілки письменників України “Український письменник” 
(01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 52, тел. (044) 486-25-92)

2 70 000

79. Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради (11700, Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16, м. Новоград-Волинський, 
тел. (04141) 5-25-30)

1 19 500

80. Виноградівська районна жіноча громадська організація “Бахталі-Ромні” 
(90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 64, м. Вииноградів, 
тел. (03143) 2-29-50)

1 20 000

81. Виноградівське районне ромське культурно-просвітнє товариство “Романо-
Дром” (90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 64, м. Виноградів, 
Виноградівський район, тел. (031) 435-11-27)

1 20 000

82. Вінницька міська громадська організація “КРЕДО” (21050, м. Вінниця, 
тел. (0432) 59-50-50)

2 55 026

83. Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих 
малозахищених категорій молоді “Паросток” (21036, м. Вінниця, вул. Ф. Кона, 6/43, 
тел. 0432 43-22-61, 35-88-87)

1 49 320

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

1 15 520

85. Вознесенська міська громадська організація “Агентство економічного розвитку” 
(56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Пушкінська, 3/35, 
тел. (05134) 3-22-50)

2 150 000

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

3 256 660

87. Волинська обласна громадська організація “Волинський прес-клуб” 
(43025, м. Луцьк, вул. Шевченка, 14, тел. 0332 72 45 48)

3 172 898

88. Волинська обласна громадська організація “Фонд місцевого розвитку” 
(43000, м. Луцьк, вул. Коперника, 8а, тел. (0332) 24-64-32)

1 167 770

89. Волинська обласна громадська організація циган “Терне Рома” (43016, м. Луцьк, 
вул. Галшки Гулевичівни, 14/1, тел. (063) 394-39-55)

1 38 450

90. Волинська обласна організація “Асоціація молодих реформаторів” (43016, 
м. Луцьк, вул. Ковельська, 2, офіс 5 (4 поверх), тел. (0332) 78-82-86)

1 96 300

91. Волинський національний університет імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, 
пр.Волі 13, тел. (03322) 410 07, (03322) 492 72, (03322) 489 78)

1 44 000

92. Всеукраїнська асоціація викладачів історії, громадянознавства та суспільних 
дисциплін “Нова Доба” (79008, м. Львів, вул. Галицька, 1/5, тел. (032) 235-75-55, 
297-66-89)

1 89 980

93. Всеукраїнська асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська спілка з 
прав людини” (04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, к. 309, тел. (044) 417-4118)

1 198 500

94. Всеукраїнська благодійна організація “Рада захисту прав та безпеки пацієнтів” 
(01133, м. Київ, вул. Софіївська, 17, офіс 2, тел. (044) 587-99-61)

1 24 000
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95. Всеукраїнська благодійна організація “Українська Асоціація благодійників” 
(04209, м. Київ, проспект Оболонський, 37-в, к. 9, тел. (044) 412-39-82)

1 140 000

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

1 18 630

97. Всеукраїнська благодійна організація “Фонд Віктора Пінчука – Cоціальна 
Ініціатива” (01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, тел. (044) 490-48-35)

1 119 775

98. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація допомоги постраждалим 
інвесторам” (01001, м. Київ, а/с В-107, тел. (044) 229-57-79)

1 160 000

99. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація керівників шкіл України (АКШУ)” 
(01135, м. Київ, просп. Перемоги, 7-а, тел. (044) 236-4225)

1 130 978

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

2 242 100

101. Всеукраїнська громадська організація “Асоціація українських моніторів 
дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів”
(01004, м. Київ, вул. Басейна, 9 Г, к. 25, тел. (044) 276-71-36)

1 190 000

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

1 74 454

103. 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 13 440

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

2 293 439

105. Всеукраїнська громадська організація “Жіночий консорціум України”
(01001, м. Київ, вул. Костьольна, 10, кв. 28, тел. (044) 592 68 54)

2 137 281

106. Всеукраїнська громадська організація “Інститут Адвокасі” (04213, м. Київ, 
вул. Героїв Сталінграда, 60, кв. 294, тел. (044) 278-88-75; (067) 501 68 82)

6 362 022

107. Всеукраїнська громадська організація “Інститут виборчого права” 
(04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к. 324, 04070, тел. 463-65-93)

1 101 410

108. Всеукраїнська громадська організація “Інститут політичної освіти” 
(01001, м. Київ, вул. Паторжинського, 4, офіс 4, тел. (044) 278-55-43)

1 142 120

109. Всеукраїнська громадська організація “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із 
інтелектуальною недостатністю” (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, 
тел. (044) 411-03-32, 496-52-92)

1 80 590

110. Всеукраїнська громадська організація “КОЛО” (01004, м. Київ, вул. Горького, 
26/26, тел. (044) 248 73 80)

1 141 100

111. Всеукраїнська громадська організація “Комітет виборців України” 
(04212, м. Київ, а/с 56, Київ-212, тел. (044) 419 00 61)

4 644 580

112. Всеукраїнська громадська організація “Національний екологічний центр України” 
(01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 1, тел. (044) 238-62-59)

1 13 640

113. Всеукраїнська громадська організація “Незалежна асоціація телерадіомовників” 
(01015, м. Київ, а/с 269, тел. (044) 254-55-56)

1 39 460

114. Всеукраїнська громадська організація “Спілка сільських жінок України” 
(38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Леніна, 89, тел. (053) 533-13-64)

1 110 180
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115. Всеукраїнська громадська організація “Фундація медичного права та біоетики 
України” (79044, м. Львів, вул. Бойківська, 10/3, тел. (0322) 76-55-07)

6 991 071

116. Всеукраїнська екологічна громадська організація “МАМА-86” (03057, м. Київ, 
вул. Академіка Янгеля, 4, офіс 126, тел. (044) 456-13-38)

2 319 988

117. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Демократичний Альянс” 
(03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1-а, офіс 413, тел. (044) 251-48-67)

1 89 000

118. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Європейське майбутнє України” 
(49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду,б. 35, кв. 22, 
тел. (056) 374-11-81, 8 (056) 373-64-84)

1 58 800

119. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Молодий Рух” 
(04071, м. Київ, вул. Оболонська, 21 А, тел. 239 24 26)

1 65 740

120. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Молодіжне об’єднання жінок 
України” (04119, м. Київ, вул.Сім’ї Хохлових, 8, корпус 11, кім. 603, тел. 490-96-25)

1 42 000

121. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Молодіжний центр 
працевлаштування” (21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 72, офіс 311, 
тел. (0432) 57-94-17, (0432) 69-20-57)

1 72 000

122. Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Об’єднання “Європейська 
молодь України” (03187, м. Київ, вул. Глушкова, будинок 41, к. 171, 
тел. (044) 361-54-53)

1 147 522

123. Всеукраїнська наркологічна асоціація (02100, м. Київ, вул. Червоноткацька, 1/12, 
тел. 044 593 66 01)

1 80 000

124. Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти 
(03037, м. Київ, вул. Освіти, 6, к. 48, тел. (044) 520-12-07)

1 90 000

125. Всеукраїнська спілка громадських організацій “Конгрес ромен України” 
(01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б, тел. (044) 228-8711)

1 46 350

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

4 688 825

127. Громадська духовно-просвітницька організація “Чачімо” (62472, Харківська обл., 
м. Мерефа, вул. Оболонська, 28б, тел. (066) 799 17 72)

2 60 780

128. Громадська молодіжна організація ромів “Терне по нейво дром” (Молодь на новій 
дорозі) (88000, м. Ужгород, вул. Швабська, 32, тел. (050) 540 90 44)

1 20 000

129. Громадська організація “Агентство з розвитку приватної ініціативи” 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, Бізнес-центр, 2-ий поверх, 
офіс 12, тел. (0342) 50 46 05)

2 81 821

130. Громадська організація “Агентство стійкого розвитку Луганського регіону” 
(91000, м. Луганськ, 45-А, офіс 24, вул. Братів Палкіних, тел. (0642) 58-5006)

4 366 890

131. Громадська організація “Асоціація карикатуристів” (03142, м. Київ, 
вул. Вернадського, 57, кв.39, тел. 424 70 99)

1 47 400

132. Громадська організація “Асоціація керівників шкіл м. Києва” (04215, м. Київ, 
пр-т Радянської Ураїни, 32-Є, тел. (044) 434 84 64)

2 332 823

133. Громадська організація “Асоціація підтримки розвитку місцевого самоврядування” 
(91033, м. Луганськ, кв. Шевченко, 14/67, тел. (0642) 59-97-05.)

1 55 500

134. Громадська організація “Асоціація соціально-економічного розвитку с.Ясень” 
(Івано-Франківська обл., с. Ясень Рожнятівського району)

1 31 750
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135. Громадська організація “Бахчисарайський центр регіонального розвитку “Топ-Кая” 
(98405, АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Кільцева, 11, тел. (050) 664-06-16)

2 110 340

136. Громадська організація “Бюро правової допомоги” (61010, м. Харків, проспект 
Гагаріна, 4, к. 87, тел. (057) 754-59-86)

1 843 930

137. Громадська організація “Вартові закону” (79034, м. Львів, вул. Угорська, б. 22, 
кв. 27, тел. (067) 674-65-41)

1 100 000

138. Громадська організація “Відродження” Красноармійського району Донецької 
області (85347, Донецька обл., с. Миколаївка Красноармійського району, 
вул. Центральна, 43, тел. (0623) 53 04 42)

1 69 505

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

2 88 920

140. Громадська організація “Гей-альянс” (01001, м. Київ, а/с В-466, тел. 332-00-63) 1 79 952

141. Громадська організація “Гродівський гурт” (85345, Донецька обл., смт. Гродівка 
Красноармійського району, вул. Донецька, 97, тел. (062) 53 21 42)

1 40 000

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

1 99 813

143. Громадська організація “Громадське об’єднання незрячих фахівців “Реаресурс” 
(01601, м. Київ, Печерський узвіз, 5, тел. 235-62-97)

1 79 500

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

4 457 960

145. Громадська організація “Група європейської стратегії” (01033, м. Київ, вул. 
Андріївська, 11, 24, тел. (050) 391-03-90)

1 106 510

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

3 13 860

147. Громадська організація “Джерело” Лисівської сільської територіальної громади 
Красноармійського району Донецької області (85362, Донецька обл., с. Лисівка, 
Красноармійський район, вул. Леніна, 77, тел. (0623) 538-748)

1 30 000

148. Громадська організація “Дитяче козацьке товариство Рівненщини”
(33028, м. Рівне, а/с 114, тел. (050) 689-02-49)

1 92 826

149. Громадська організація “Діксі Груп” (02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, 
тел. (044) 592-81-20)

5 302 234

150. Громадська організація “Добробуд” Удачненської селищної територіальної громади 
Красноармійського району Донецької області (85334, Донецька обл., смт. Удачне, 
Красноармійський р-н, пл. 40 років Перемоги, буд. 20, тел. (0623) 535-5-42)

1 29 724

151. Громадська організація “Євпаторійський центр регіонального розвитку” 
(97400, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Крупської, 36, к. 11, тел. (06569) 2-90-60)

3 275 000

152. Громадська організація “Європа без бар’єрів” (01034, м. Київ, 
вул. Володимирська, 42, офіс 21, тел. (044) 238-68-43)

3 458 773

153. Громадська організація “Європейська дослідницька асоціація” (01030, м. Київ, 
вулиця Пирогова, буд. 4/26, кв. 9, тел. (044) 235-53-70)

1 108 149

154. Громадська організація “За професійну журналістику” (01054, м. Київ, а/с 154, 
тел. (044) 287-70-74)

1 86 700
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155. Громадська організація “Злагода” Красноармійського району Донецької області 
(85352, Донецька обл., с. Новоолександрівка, Красноармійський р-н, 
вул. Гагаріна, 35)

1 36 560

156. Громадська організація “Індустріальний телевізійний комітет” 
(02660, м. Київ, вул. Хорива, 39-41, офіс 52, тел. (044) 353-13-98)

1 36 400

157. Громадська організація “Ініціативна група Європейського форуму Альпбаха у 
Києві” (04111, м. Київ, кв. 66, вул. Щербакова, 43, тел. (044) 433-93-16)

1 194 800

158. Громадська організація “Іноваційний фонд” (79008, м. Львів, вул. академіка 
Філатова, 16/8, тел. (0322) 75-32-97)

1 60 000

159. Громадська організація “Інститут адвокасі Луганщини” (91042, м. Луганськ, а/с 25, 
тел. (099) 006 58-84)

1 32 000

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

3 360 693

161. Громадська організація “Інститут лідерства, інновацій та розвитку” 
(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, пов. 8, тел. (044) 286 66-68)

1 68 848

162. Громадська організація “Інститут масової інформації” (01133, м. Київ, 
вул. Крупської, 8, тел. (044) 461 90 23)

1 155 200

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

6 859 740

164. Громадська організація “Інститут розвитку регіональної преси” 
(01030, м. Київ, тел. (044) 234-25-66)

1 59 952

165. Громадська організація “Інститут Світової Політики” (01021, м. Київ, 
вул. Інститутська, 24/7, офіс 6, тел. (044) 253-28-53)

1 159 349

166. Громадська організація “Інтернет ініціативи” (03115, м. Київ, вул. Пушиної, 8-161, 
тел. (050) 640-41-68)

2 271 400

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

2 279 676

168. Громадська організація “Інформаційно-аналітичний центр “Громадський простір” 
(02140, м. Київ, вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140, тел. (044) 572-93-37)

2 157 281

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

1 28 060

170. Громадська організація “Історико-краєзнавче товариство “Дзвін” (81712, Львівська 
обл., с. Квітневе, Жидачівський район, вул. 1 Травня, 36, тел. (096) 405-42-99)

1 60 810

171. Громадська організація “Карпатське Агентство Прав Людини “Вестед” 
(88009, м. Ужгород, вул. 8 Березня, 46/125, тел. (0312) 61-96-61)

2 157 000

172. Громадська організація “Київський центр профорієнтації дітей-інвалідів” 
(02156, м. Київ, 3, вул. Шолом-Алейхема, тел. (044) 544 80 28)

1 2 000

173. Громадська організація “Київський центр сприяння розвитку об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків” (04136, м. Київ, вул. Ананасна, 4, 
тел. (067) 209-35-77)

1 116 830 

174. Громадська організація “Красилівська міська організація “Берегиня” 
(31000, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Центральна, 38, тел. (03855) 42 7 04)

2 58 938
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175. Громадська організація “Кримський центр ініціатив у eлектронному урядуванні” 
(98000, АР Крим, м. Судак, вул. Жовтнева, 34, тел. (06566) 33-852)

1 4 710

176. Громадська організація “Лабораторія законодавчих ініціатив” 
(04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 33, офіс 8, тел. (044) 531 37 68)

6 1 145 670

177. Громадська організація “Луганська обласна організація “Центр Європейських 
Ініціатив Луганщини” (91011, м. Луганськ, кв. Єрьоменко, 1, кв. 19, 
тел. (066) 269-83-65)

2 156 940

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

1 110 000

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

2 142 000

180. Громадська організація “Людина і суспільство” (69089, м. Запоріжжя, 
вул. Корчагінська, 7, тел. (096) 292-58-87)

1 55 600

181. Громадська організація “Львівське юридичне товариство” 
(79058, м. Львів, вул. Газова, 36/1, офіс 37, тел. (0322) 94-92-63)

1 23 708

182. Громадська організація “Майбутнє ромів м. Берегово” (90202, Закарпатська обл., 
м. Берегово, вулиця Робоча, 54, тел. (099) 729-24-90)

3 69 500

183. Громадська організація “Маріупольська спілка молоді” (87500, Донецька обл., 
м. Маріуполь, б-р Хмельницького, 24-А, тел. 0629 54 38 51)

2 151 286

184. Громадська організація “Мистецькі мандри” (65049, м. Одеса, А/с 2, 
поштове відділення 49, тел. (067) 924-06-72)

1 25 983

185. Громадська організація “Міжнародна асоціація випускників Одеської Національної 
Академії зв’язку” (65029, м. Одеса, вул. Ковальського, 1, тел. (048) 723-22-44)

1 80 000

186. Громадська організація “Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень 
Донбас-Соцпроект” (87522, Донецька обл., м. Маріуполь, 7, вул.Трудова, 
тел. (066) 841-79-98)

1 150 000

187. Громадська організація “Музей Шістдесятництва” (03040, м. Київ, 
вул. Стельмаха, 7, кв. 52, тел. 257-96-74)

1 116 100

188. Громадська організація “Науково-видавниче об’єднання “Дух і Літера” (04070, 
м. Київ, вул. Сковороди, 2, к. 4, кім. 210, тел. (044) 425-60-20)

1 166 000

189. Громадська організація “Наші діти” (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 13, 
тел. (0482) 63 95 83, 63 95 83)

1 199 000

190. Громадська організація “Незалежний центр політичних досліджень” (01034, 
м. Київ, вул. Лисенка, 8, офіс 9, тел. (044) 279-24-35, 599-42-51, 599-4251)

4 712 825

191. Громадська організація “Об’єднання “Агенція розвитку освітньої політики” 
(03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30/32, тел. 456-08-14)

3 154 070

192. Громадська організація “Об’єднання громадян “Надія” (44812, Волинська обл., 
с. Перевали, Турійський район, вул. Центральна, 7, тел. (033) 639-77-48)

1 38 200

193. Громадська організація “Об’єднання нечуючих педагогів” (01023, м. Київ, 
вул. Луначарського, 14, к. 2, тел. (044) 287 2180)

1 31 980

194. Громадська організація “Одеська правозахисна група “Верітас” (65023, м. Одеса, 
а/с 259, тел. (048) 784-0394)

4 755 680
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195. Громадська організація “Опора” (91042, м. Луганськ, а/с 25, тел. (050) 275-28-08) 2 115 000

196. Громадська організація “Піклувальна рада Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №5 Роменської міської ради Сумської області” (42006, Сумська обл., 
м. Ромни, вул. Прокопенка, 76, тел. 31 5 90)

1 50 000

197. Громадська організація “Порошківське культурно просвітнє товариство “Романі 
Ворба” (Закарпатська обл., с. Порошково, Перечинський район, вул. Нахімова, 
98, тел. (03145) 2-14-59)

1 32 000

198. Громадська організація “Правозахисний центр “Поступ” (91055, м. Луганськ, 
вул. Інтернаціональна, 50, тел. (0642) 49-59-63)

2 299 200

199. Громадська організація “Рада вчителів” (98405, АР Крим, м. Бахчисарай, а/с 24, 
м. Бахчисарай ,АР Крим, 98400, тел. (06554) 47-1-11, (06554) 44-9-19)

2 90 860

200. Громадська організація “Ресурсний центр для об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків” (79019, м. Львів, вул. Смерекова, 2/5, 
тел. (032) 298-73-85)

1 100 000

201. Громадська організація “Ресурсний центр розвитку громадських організацій “Гурт” 
(02094, м. Київ, вул. Попудренка, 52, офіс 609, тел. (044) 296-10-52)

1 52 500

202. Громадська організація “Розмай” (01042, м. Київ, провулок Новопечерський, 5, 
тел. (044) 583-50-94)

2 144 237

203. Громадська організація “Романі доля” (88000, м. Ужгород, вул. Радванська, 52, 
тел. (0312) 66-84-84)

1 20 000

204. Громадська організація “Сонечко” смт. Томашгород (34240, Рівненська обл., 
смт. Томашгород Рокитнівського району, вул. 1 Травня, 6, тел. (03635) 26 2 89)

1 60 000

205. Громадська організація “Спілка власників житла Києва” (04108, м. Київ, 
вул. Воровського, 10, тел. (044) 272-40-59)

1 598 650

206. Громадська організація “Східно-Український Центр “Соціальне Партнерство” 
(83003, м. Донецьк, 79, офіс 31, пр-т Ілліча, тел. (062) 349 82 90)

1 24 780

207. Громадська організація “Телекритика” (01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 34-Б 
(3 поверх), тел. (044) 234 70 91)

1 185 800 

208. Громадська організація “Територія успіху” (25011, м. Кіровоград, вул. Єгорова, 19, 
кв. 2, тел. (0522) 27-09-63)

1 58 771

209. Громадська організація “Товариство ромської інтелігенції “Раїкане Рома (Ромська 
інтелігенція)” (88000, м. Ужгород, вул. Мукачівська,10/5, тел. (0312) 61-67-59, 
(0312) 61-67-59)

1 24 000

210. Громадська організація “Тростянецька районна молодіжна громадська організація 
“Союз молоді регіонів України” (42600, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 32, 
тел. (05458) 68-104)

1 67 920

211. Громадська організація “Туристична Асоціація Івано-Франківщини” (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, тел. (0342) 504-605)

1 53 955

212. Громадська організація “Українська правда” (01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 13, 
кв. 20, тел. 279 82 69)

1 13 280

213. Громадська організація “Українська рада реанімації” (79011, м. Львів, 
вул. Івана Франка, 144/7а, тел. (0322) 75-6084)

1 33 688

214. Громадська організація “Український інститут публічної політики” (01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 69/6, тел. (044) 248-72-52)

4 564 000
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215. Громадська організація “Український центр економічних і політичних досліджень 
ім. Олександра Разумкова” (01034, м. Київ, вул. Мазепи, 34, 2 поверх., 
тел. (044) 201-11-98)

2 563 100

216. Громадська організація “Український центр розвитку музейної справи” (04070, 
м. Київ, вул. Спаська, 37, тел. (044) 467-67-80, (067) 408-26-72)

1 32 000

217. Громадська організація “Філософія Серця” (21037, м. Вінниця, а/с 4033, 
тел. (0432) 69-78-38)

6 293 537

218. Громадська організація “Фонд підтримки молодіжного та олімпійського плавання” 
(01015, м. Київ, вул. Московська, 43/11, офіс 4, тел. (044) 284-04-80)

1 60 000

219. Громадська організація “Фонд розвитку громади міста Кременчука” (39605, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, 10/24, к. 40, тел. (0536) 79-91-64)

2 160 420

220. Громадська організація “Форум видавців” (79005, м. Львів, а/с 6644, 
тел. (0322) 76-76-94)

1 24 000

221. Громадська організація “Фундація “Відкрите суспільство” (04070, м. Київ, 
вул. Братська, 6, офіс 402, тел. (044) 223-92-54)

2 138 000

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

3 394 203

223. Громадська організація “Центр “Соціальна дія” (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 12, 
кв. 51, тел. 254-58-88)

1 105 560

224. Громадська організація “Центр громадських ініціатив “Крок” 
(77600, Івано-Франківська обл., смт. Рожнятів, вул. Зелена, 34, тел. (03474) 21-385)

1 41 420

225. Громадська організація “Центр громадської адвокатури” (79058, м. Львів, 
вул. К.Левицького, 97, тел. (032) 244 46 59)

3 333 270

226. Громадська організація “Центр дослідження суспільства” (04210, м. Київ, 
проспект Героїв Сталінграда, 26, кв. 214, тел. (067) 502-57-27)

1 16 500

227. Громадська організація “Центр екологічного усвідомленного батьківства 
“Джерела радості” (91007, Луганська обл., с. Ювілейне, вул. Цементна, 3, 
тел. (099) 043-17-70)

1 60 000

228. Громадська організація “Центр економічного розвитку” (04116, м. Київ, 
вул. Старокиївська , 10, 3-й пов., офіс 211, тел. (044) 379-29-08)

1 40 000

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

2 255 724

230. Громадська організація “Центр муніципального розвитку” (39800, Полтавська обл., 
м. Комсомольськ, вул. Леніна, 40, тел. (05348) 2-58-49)

1 140 000

231. Громадська організація “Центр освітнього моніторингу” (01042, м. Київ, 
вул. Філатова, 1/22, офіс 106, тел. 521-24-72)

1 137 123

232. Громадська організація “Центр підтримки громадських і культурних ініціатив 
“Тамариск” (49000, м. Дніпропетровськ, а/с 907, тел. (0562) 716-45-77, 36-75-22)

1 26 710

233. Громадська організація “Центр психосоціальної реабілітації хімічно залежної 
молоді “Крок за кроком” (04215, м. Київ, пр-т Г. Гонгадзе, 20 (літер В), 
тел. (044) 433-32-59)

1 118 644

234. Громадська організація “Центр регіональної ініціативи та розвитку” (21050, 
м. Вінниця, пров. Карла Маркса, буд. 52, кв. 36, тел. (093) 085-26-28)

2 94 357
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235. Громадська організація “Центр соціального добробуту “Доброчин” 
(14017, м. Чернігів, а/с 435, тел. (0462) 67-71-81)

2 151 545

236. Громадська організація “Центр Стратегічного партнерства” (88017, м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, тел. (0312) 64-44-51)

1 68 000

237. Громадська організація “ЦЕНТР ЮЕЙ” (01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 10, 
тел. (044) 254-63-09)

1 56 000

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

1 88 240

239. Громадська організація “Чопська демократична спілка ромів” (89502, 
Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Приозерна, 94, тел. (0312) 711-583)

1 40 000

240. Громадська організація “Школа політичної аналітики” (04070, м. Київ, 
вул. Г. Сковороди, 6, офіс 45, тел. (044) 238-27-63)

2 81 776

241. Громадська організація Альянс “Нова енергія України” (04071, м. Київ, 
вул. Оболонська, 41, офіс 1, тел. (044) 417-03-38, 417-13-88)

2 190 000

242. Громадська організація Товариство циган Закарпаття “Рома” (88007, м. Ужгород, 
вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

2 46 500

243. Громадська Рада дитячих та молодіжних організацій (96100, АР Крим, м. Джанкой, 
вул. Р. Люксембург, 16-г, тел. (06564) 300 16, 3-41-39)

1 20 000

244. Громадське об’єднання “Агенція місцевого розвитку Дубенщини” 
(35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Забрама, 14, тел. (050) 812 62 30)

1 51 418

245. Громадське об’єднання “Волинські перспективи” (43005, м. Луцьк, а/с №47, 
тел. 03322 555-42)

7 361 267

246. Громадське об’єднання циган міста Білгорода-Дністровського “Нево Дром” 
(Новий шлях) (67000, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Дзержинського, 72, тел. (0484) 923-564)

2 41 500

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

3 342 250

248. Громадський центр “Ділові ініціативи” (76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Дністровська, 26, 2 поверх, тел. (0342) 77 65 55)

1 41 135

249. Громадсько-молодіжне об’єднання “Відкритий світ” (42744, Сумська обл., 
с. Чернеччина, Охтирський район, вул. Готеляка, 1, тел. (066) 387-98-94)

1 32 574

250. Дворічанська районна організація профспілки працівників освіти і науки України 
(62702, Харківська обл., смт. Дворічна, провул. Спортивний, 14, тел. 71 1 85)

2 69 460

251. Деражнянська районна спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 
(32200, Хмельницька обл., м. Деражня, Деражнянського району, пр. Шкільний, 2, 
тел. (03856) 22-063)

1 37 000

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

2 260 000

253. Державне підприємство “Інститут паліативної та хоспісної медицини Міністерства 
Охорони Здоров’я України” (02125, м. Київ, Вул. Петра Запорожця, 26, 
тел. (067) 176-16-02)

2 122 921

254. Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” 
Міністерства освіти і науки України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
тел. (061) 761-45-46)

1 31 142
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255. Джанкойське відділення Кримської Республіканської Асоціації “Екологія і Мир” 
(96100, АР Крим, м. Джанкой, вул. Кірова, 73/21, тел. (06564) 3 29 55)

2 64 426

256. Дитяча екологічна громадська організація “Флора” (25015, м. Кіровоград, 
вул. Курганна, 36/18, тел. (0522) 27 0463)

1 47 000

257. Дитячо-юнацька школа козацького бойового мистецтва “Спас” (69032, 
м. Запоріжжя, проспект Металургів, 1 а, офіс 43, тел. (061) 222-67-65)

1 75 107

258. 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)

1 120 000

259. Дніпропетровська обласна громадська організація “Дніпропетровський 
координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики” (49102, 
м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110, тел. (056) 77-66-456)

2 136 025

260. Дніпропетровська обласна громадська організація “Незалежна асоціація 
журналістів” (49008, м. Дніпропетровськ, вул. Кедріна, 47/227, тел. (044) 230-49-63)

1 79 300

261. Добропільська міська громадська організація “Жіноча сила” (85004, Донецька 
обл., м. Добропілля, вул. Фрунзе, 23, тел. (06227) 28-757)

1 24 000

262. Доманівська районна дитяча громадська асоціація “Чиста вода” (56401, 
Миколаївська обл., смт. Доманівка, вулиця Гуляницького, 2, кв. 6, 
тел. (066) 650-27-64)

1 99 946

263. Донецька міська громадська організація “Фонд соціального розвитку “Наше 
майбутнє” (83037, м. Донецьк, вул. Кірова, 121/7, м. Донецьк, 83037, 
тел. (062) 349-8104)

1 59 774

264. Донецька міська громадська організація “Центр міжнародної безпеки” (83112, 
м. Донецьк, пр. Ленінський, 92/87, тел. (062) 304-51-42)

2 81 500

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

1 30 070

266. Донецька обласна громадська організація “Рідна Країна” (84330, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Маріупольська, 7, тел. (06264) 4 91 99)

2 170 600

267. Донецька обласна громадська організація “Центр законодавчих ініціатив” 
(83050, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 32, офіс 7, тел. (0623) 34 26 24)

1 98 850

268. Донецька обласна молодіжна громадська організація “Асоціація молодих депутатів 
в Україні” (84627, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Герцена, 29, кв. 44, 
тел. (050) 646-22-25)

1 86 670

269. Донецька обласна організація Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (83017, м. Донецьк, б. Шкільний, 7/42, тел. (062) 337 6316, 
(062) 645 88 42)

1 150 000

270. Донецьке обласне культурно-просвітнє товариство ромських жінок “Мірікля” 
(м. Донецьк, вул. Артема, 71, офіс 23, тел. (050) 602-10-22)

1 42 040

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

1 49 900

272. Донецький обласний благодійний фонд “Допомога дітям-інвалідам” (83087, 
м. Донецьк, вул. Калініна, буд. 42, кв. 5, тел. (062) 389-17-61, (062) 387-71-01)

1 125 328
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273. Донецький обласний громадський центр тверезості та оздоровлення “Іскра” 
(83087, м. Донецьк, тел. 062 386 81 90)

1 22 800

274. Драчинецька сільська громадська організація “Мрія” (59353, Чернівецька обл., 
с. Драчинці Кіцманського району, вул. Шевченка, 51, тел. (03736) 56 7 24)

1 52 077

275. Жіноча благодійна організація “Наші візії” (81700, Львівська обл., м. Жидачів, 
вул. Шашкевича, 99/32, тел. (067) 283 6873)

1 93 463

276. Жіноча громадська організація “Берегиня” (37012, Полтавська обл., 
с. Нові Мартиновичі, Пирятинський район, тел. (05358) 64-228)

1 21 183

277. Закарпатське обласне молодіжне ромське об’єднання “Романі Черхень” 
(“Ромська зірка”) (88000, м. Ужгород, вул. Ужанська, 80, тел. (050) 538-02-41)

3 71 300

278. Закарпатське обласне товариство ромів “Романі Чгіб” (“Ромська мова”) 
(88000, м. Ужгород, вул. Дунаєвського, 2 А, тел. (0312) 63-81-35)

1 30 000

279. Закарпатське циганське культурно-просвітнє товариство “Романі Яг” 
(88007, м. Ужгород, тел. (0312) 638 256, 61-39-56, 61-41-21)

2 126 275

280. Закарпатський обласний благодійний фонд “Благо” (88018, м. Ужгород, 
вул. Швабська, 17/2, тел. (063) 255-54-91)

3 102 302

281. Закарпатський Обласний Благодійний фонд “Зоря” (88000, м. Ужгород, 
вул. Марія Божук, 4, кв. 9, тел. 050-987-46-38)

1 40 000

282. Закарпатський обласний благодійний фонд “Нове покоління” 
(88000, м. Ужгород, вул. М. Божук, 4, кв. 9, тел. (0312) 44-40-95)

1 19 000

283. Закарпатський обласний благодійний фонд “Романо лунго трайо” (“Ромське довге 
життя”) (88000, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 25/7, тел. (03122) 36 156)

1 20 000

284. Запорізький благодійний фонд “Єдність” за майбутнє” (69006, м. Запоріжжя, 
проспект Леніна, 193, м. Запоріжжя, 69006, тел. (061) 236-70-00)

1 90 000

285. Західноукраїнський медіа-центр “Нова журналістика” (79007, м. Львів, 
вул. Гребінки 5, офіс 1, тел. (032) 225-60-14, (050) 370-27-14)

2 96 000

286. Зіньківська районна громадська організація “Спілка фермерів та приватних 
землевласників Зіньківщини” (38130, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Леніна, 14, 
м. Зіньків, тел. (066) 330-41-69)

1 53 830

287. Золотоніська громадська організація Община циган “Аме Рома” (19700, Черкаська 
обл., м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 2 А, кв. 61, тел. (047) 37-22-075)

2 41 000

288. Івано-Франківська обласна громадська організація “Станіславська правозахисна 
група” (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 38а/58, тел. (0347) 31-331)

1 56 600

289. Інститут соціальної та політичної психології АПН України (04070, м. Київ, вулиця 
Андріївська, 15, тел. 425-24-08)

1 87 253

290. Київський міський осередок Всеукраїнської громадської організації “Громадянська 
мережа “Опора” (04070, м. Київ, а/с 43, тел. (067) 351-38-20)

1 120 000

291. Київський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
“Демократичні перетворення України” (03065, м. Київ, вулиця Бориспільська, 34, 
кв. 42, тел. (044) 567-78-16)

1 64 000

292. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, 
Володимирська, 64, тел. 239-31-86)

1 74 390
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293. Ківерцівська районна молодіжна організація “Інститут підтримки та розвитку 
громадських ініціатив” (45200, Волинська обл., м. Ківерці, Паркова, 3, кв. 3, 
тел. (063) 851-52-72)

1 41 000

294. Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва 
(25006, м. Кіровоград, вул. К. Маркса, 24, тел. (0522) 22 65 79)

1 51 355

295. Кіровоградське обласне об’єднання громадян “Фонд захисту землевласників та 
сільгосптоваровиробників” (25014, м. Кіровоград, пр. Інженерів, 11, 
тел. (0522) 55-25-44)

2 150 000

296. Кіровоградський обласний осередок Всеукраїнської екологічної ліги 
(25009, м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7а, оф. 311, тел. (0522) 33-03-53)

1 100 000

297. Кобеляцька міська громадська організація “МАРКа” (39200, Полтавська обл., 
м. Кобеляки, вул. Шевченка, 13, к. 1, тел. 05343 32-3-93)

1 57 000

298. Козацька сільська громадська організація “Побєда” Новоазовського району 
Донецької області (87613, Донецька обл., с. Козацьке, Новоазовський район, 
вул. Молодіжна, 58, тел. (06296) 93 04 02)

1 40 000

299. 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)

1 133 550

300. Конгрес національних громад України (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к. 6, 
тел. (044) 425-97-57)

1 150 000

301. Консультаційно-інформативний жіночий центр “Зоя” (87022, Донецька обл., 
с. Новокраснівка Володарського району, вул. Ватутіна, 91, тел. (06246) 2 36 38)

1 55 942

302. Конфедерація профспілок недержавного сектору економіки Чернівецької області 
(58000, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2, тел. 0372 57 41 18)

1 26 000

303. Кримський республіканський благодійний фонд “Світ Криму” 
(95000, м. Сімферополь, вул. Чехова, 24, кв. 17, тел. (0652) 51 16 13)

1 96 000

304. Культурне товариство по захисту інтересів угорських ромів Закарпаття 
“Унг Ромен” (88000, м. Ужгород, вул. Пархоменко, 14/6, тел. (050) 665-49-79)

1 19 800

305. Лабораторія досліджень ТЦК (02140, м. Київ, пр-т Бажана, 30, офіс 7,
тел. (044) 574-64-11)

1 95 820

306. Луганська обласна група медіації (91031, м. Луганськ, кв. Димитрова, 21/7, 
тел. (0642) 717378, (0642) 42 03 78)

2 76 990

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

2 133 940

308. 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)

2 193 500

309. Луганське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації “Комітет 
виборців України” (93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26, 
тел. (0645) 2 42-196)

3 344 220

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

1 184 000

311. Луганський обласний благодійний фонд імені Юрія Єненка (91033, м. Луганськ, 
квартал Шевченка, 36/28, тел. (0642) 63 70 10)

2 39 425
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312. Львівська громадська організація “Центр досліджень місцевого самоврядування” 
(79000, м. Львів, проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), тел. (032) 235-68-48)

3 346 680

313. Львівська міська громадська організація “Дівочий клуб “Юнка” (79049, м. Львів, 
пр. Червоної калини, 121/84, тел. (0322) 22-86-59)

1 60 000

314. Львівська міська громадська організація “Західна Аналітична Група” 
(79000, м. Львів, пр. Крива Липа, 6, тел. 297-19-32)

1 199 625

315. Львівська міська громадська організація “Інститут політичних технологій” 
(79008, м. Львів, пл. Ринок, 8, тел. (032) 235 48 61)

2 187 313

316. Львівська міська громадська організація “Українсько-польське медіа-товариство” 
(79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 273/67, тел. (050) 371-55-90)

1 53 170

317. Львівська міська громадська організація “Центр Інформаційного Консалтингу” 
(79010, м. Львів, вул. Севастопольська, 5/5, тел. (0322) 35-68-48)

1 16 210

318. Львівська міська громадська організація “Центр освітньої політики” 
(79008, м. Львів, Пл. Ринок, 8, тел. (0322) 354-861)

1 81 668

319. Львівська міська молодіжна громадська організація “Станиця Львів Пласту - 
Національної скаутської організації України” (79016, м. Львів, вул. Шептицьких, 16 
(3 - поверх), тел. (032) 238-88-26)

1 33 500

320. Львівська обласна громадська організація “Разом” (79017, м. Львів, 
вул. Погулянка, 26-А кв. 5, тел. 097-371-14-37, 097-937-20-59)

1 5 0035

321. Львівська обласна організація Ліги соціальних працівників України 
(79060, м. Львів, вул. Наукова, 94/102, тел. (032) 296-01-54)

2 152 810

322. Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса 
(79007, м. Львів, вул. Л. Курбаса, 3, тел. (0322) 72-48-24)

1 74 365

323. Львівський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
Всеукраїнська молодіжна хостел асоціація “Львівська обласна молодіжна хостел 
асоціація” (79000, м. Львів, вул. Вороного, 3, м. Львів 79000, тел. (032) 225-57-34)

1 88 530

324. Макошинська селищна благодійна організація “Нащадки Аратти” 
(15652, Чернігівська обл., смт. Макошино, Менський район, вул. Свердлова, 11 - А, 
тел. (04644) 4-11-87)

1 15 000

325. Марганецька міська громадська організація “Серце Марганця” (53400, 
Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Миру, 94, тел. (05665) 31-271)

6 250 863

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

1 195 000

327. Миколаївська міська громадська організація “Фонд розвитку міста Миколаєва” 
(54001, м. Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

5 801 369

328. Миколаївська обласна організація Національної спілки журналістів України 
(54027, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, к. 216, тел. (0512) 37-43-56)

1 53 940

329. Миколаївське міське об’єднання громадян “Центр сприяння суспільним інноваціям” 
(54001, м. Миколаїв, вул. Радянська, 5, тел. (0512) 47 91 07)

2 103 000

330. Миколаївський місцевий благодійний фонд “Центр соціальних програм” 
(54052, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 325/1, тел. (0512) 63-66-96)

4 236 465

331. Миколаївський місцевий благодійний фонд “Юнітус” (54031, м. Миколаїв, а/с 16, 
тел. (050) 397 96 95)

1 118 560
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332. Миколаївський міський фонд ЛАСКА “Сприяння Економічним і Соціальним 
Реформам” (54038, м. Миколаїв, вул. Біла, 82, кв. 2, тел. (0512) 41-07-40, 55-03-60)

1 76 000

333. Миколаївський обласний благодійний фонд боротьби з туберкульозом “Віта-Лайт” 
(54030, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 33, оф. 8, тел. (0512) 37 31 20,
(0512) 76 83 00)

2 166 480

334. Миргородська міськрайонна громадська організація “Миргородські Рома” 
(37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Миру, 9, тел. 066 987 25 11)

1 20 000

335. Міжнародна благодійна організація “Екологія-Право-Людина” (79000, м. Львів, 
а/с 316, тел. (0322) 257-682)

2 238 861

336. Міжнародна благодійна організація “Ромський жіночий фонд “Чіріклі” 
(03127, м. Київ, вул. Васильківська, 53, к. 1, офіс 93, тел. 044 257 19 29)

5 617 800

337. Міжнародна благодійна організація “Український освітній центр реформ” (02002, 
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, 3-ій під’їзд, оф. 285, тел. 490-6988, 89)

1 53 484

338. Міжнародна благодійна організація “Фонд підтримки міжнародного співробітництва 
України” (01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 10, кв. 3, тел. (044) 235-52-98)

2 383 335

339. Міжнародна благодійна організація “Центр тестових технологій і моніторингу 
якості освіти” (01133, м. Київ, вул. І. Кудрі, 32, к. 415, тел. (050) 385-84-46)

2 179 633

340. Міжнародна громадська організація “Дім Свободи - Україна” (03150, м. Київ, 
вул. Горького, 160, к. 2, тел. (044) 522-80-67)

1 144 500

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

5 929 085

342. Міжнародна громадська організація “Київський міжнародний енергетичний клуб” 
(04050, м. Київ, вул. Артема, 60, офіс 719, тел. (044) 484-04-44)

1 95 200

343. Міжнародна громадська організація “Міжнародна Гельсінкська Асоціація з прав 
людини” (04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, офіс 309, тел. (044) 417-41-18)

1 187 000

344. Міжнародна громадська організація “Фундація польсько-української співпраці 
ПАУСІ” (04070, м. Київ, вул. Іллінська, 18, офіс 1, тел. (044) 425-92-58 (59))

2 119 080

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

1 89 500

346. Міжнародний благодійний фонд “Академія української преси” (04060, м. Київ, 
вул. Вавілових, 16/12, кв. 112, тел. (044) 440-95-35)

3 249 646

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

1 90 000

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

1 561 473

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

2 190 000

350. Міжнародний благодійний фонд “Фундація юридичних клінік України” 
(01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 9, офіс 17, тел. 253-20-01)

10 637 970

351. Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира Горовиця 
(01032, м. Київ, Толстого, 31, тел. (044) 288-32-38)

1 40 000
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352. Міжобласний благодійний фонд “Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону” 
(88000, м. Ужгород, пл. Корятовича 7, кв. 2а, тел. +380 3122 36247)

1 2 433 400

353. 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)

1 198 648

354. Міська громадська організація “Сєвєродонецька агенція розвитку громади” 
(93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а, тел. (06452) 551-50)

2 69 145

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

5 835 052

356. Міський благодійний фонд “Молода Громада” (65009, м. Одеса, вул. 
Черняховського, 11, м. Одеса, 65009, тел. (048) 715-36-06)

1 70 000

357. Міський центр гуманістичних технологій “Ахалар” (14000, м. Чернігів, а/с 69, 
тел. (0462) 677-312)

1 24 000

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

1 66 170

359. Молодіжна громадська організація “ЄДНАННЯ” (46016, м. Тернопіль, 
вул. Морозенка, 3/153, тел. (0352) 22-04-61)

1 56 650

360. Молодіжна громадська організація “За життя” (45008, Волинська обл., 
м.. Ковель, вул. Хасевича, 36/2, тел. (068) 191-59-92)

1 62 700

361. Молодіжна громадська організація “Інститут сталого розвитку” (61031, м. Харків, 
вул. Ромашкіна, 8а, офіс 2, тел. (057) 77-55-672)

3 194 003

362. Молодіжна громадська організація “Комітет підтримки студентського 
самоврядування” (79019, м. Львів, вул. Личаківська, 97, 1 поверх, 
тел. (032) 252-75-80, (032) 293-23-97)

1 110 000

363. Молодіжна громадська організація “Молодіжне об’єднання “Скаути Києва”
(04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 19, тел. (044) 411 69 32)

1 89 300

364. 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)

2 74 340

365. Молодіжна громадська організація “П’ятниця” (79000, м. Львів, пр. Чорновола, 
101/152, тел. (097) 700-66-75)

1 27 905

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

1 44 422

367. Молодіжна громадська організація “Спортивний альянс молоді” (03150, м. Київ, 
вулиця Горького, 88, кв. 99, тел. (044) 456-92-90)

1 39 800

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

3 270 600

369. Молодіжна громадська організація “Фонд сприяння захисту прав людини” 
(04211, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 1,к. 26, тел. 410-47-17)

1 199 600

370. Молодіжна організація “Інформаційно-правовий центр “Наше право” 
(79058, м. Львів, вул. Газова, 36/1, офіс 22, тел. (032) 236-70-49)

6 628 030
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371. Молодіжна організація “Молодіжний парламентський клуб” 
(53403, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Бульварна, 1, 
тел. (056) 653-24-31, (05665) 32-492)

2 95 420

372. Молодіжна організація “Пласт - Національна Скаутська Організація України” 
(01001, м. Київ, а/с 395, тел. (044) 280-85-55)

1 90 000

373. Молодіжна організація “Станиця Ічня Пласту - Національної Скаутської Організації 
України” (16700, Чернігівська обл., м. Ічня, Ічнянський р-н, вул. Червоних партизан, 
40/1, тел. 0463 32 17 96)

1 58 200

374. Молодіжна організація студентів “Новий час” (41600, Сумська обл., м. Конотоп, 
пр. Миру, 26/106, тел. (05447) 22-506, (05447) 25-165)

1 32 418

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

3 123 202

376. Молодіжний ініціативний центр “За професійну діяльність” (88000, м. Ужгород, 
вул. Волошина, 24/4, тел. (0312) 61-64-51)

1 100 000

377. Молодіжний інноваційний центр “Медіа-М” (01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 28 
(6 поверх), тел. (044) 592-11-38)

2 151 841

378. Мукачівська районна громадська організація “Культурне товариство по захисту 
інтересів ромів Закарпаття “Романо Амаліпе” (89600, Закарпатська обл., 
м. Мукачево, вул. Івана Франка, 56, тел. (099) 236-65-19)

1 19 665

379. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук 
України (03680, м. Київ, вулиця Боженка, 11, тел. (044) 200-08-76)

2 167 604

380. Національна спілка кінематографістів України (01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 6, тел. (044) 227 75 57)

1 74 400

381. Національний університет “Києво-Могилянська Академія” (04655, м. Київ, 
вул. Г.Сковороди, 2, корп. 1, к. 216, тел. 425-60-59)

1 16 000

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

1 24 000

383. Новомосковська районна громадська організація “Перспективи” 
Дніпропетровської області (51221, Дніпропетровська обл., с. Перещепине, 
Новомосковський район, вул. Проектна, б.4, кв.1, тел. (05693) 9-04-03)

1 6 500

384. Обласна громадська екологічна асоціація “Зелений рух Запоріжжя” 
(06134, м. Запоріжжя, 3/1, вул. Кустанайська, тел. (097) 451-76-50)

1 40 548

385. Обласна громадська організація “Альянс ромен Черкащини” 
(20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Бульварна, 3, тел. (067) 220-1468)

1 41 800

386. Обласна громадська організація Фундація “Молодь Донбасу” (83017, м. Донецьк, 
б-р Шевченка, 27/146, тел. (050) 348-85-11)

1 80 000

387. Обласна молодіжна громадська організація “Волинський інститут права” 
(43010, м. Луцьк, вулиця Глушець, 49, офіс 51, тел. (0332) 78-59-52)

1 100 000

388. Обласне об’єднання громадян “Усвідомлений вибір народу” 
(40030, м. Суми, Червона площа, 13, тел. (0542) 32-47-37)

1 65 000

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

1 1 200

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

4 417 926
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391. Одеське обласне товариство ромської культури “Романі Збора” (65122, м. Одеса, 
вул. Ак. Корольова, 85/85, тел. (048) 746 98 96)

1 21 000

392. Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації громадян без 
визначеного місця проживання “Шлях до дому” (65082, м. Одеса, 
вул. Софіївська, 10, тел. (048) 777-20-76, 711-73-18)

2 137 075

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

2 250 000

394. Павлоградський міський благодійний фонд “Горєніє” (51400, Дніпропетровська 
обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 403, тел. (05632) 6-02-81)

3 224 465

395. Первомайська районна молодіжна організація “Соціальна ініціатива” (96300, 
АР Крим, смт. Первомайське, вул. Майська, 6/16, тел. (06552) 92-2-80)

1 46 380

396. Первомайський міський осередок Суспільної служби України (55200, Миколаївська 
обл., м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, 5, кв. 2, тел. (05161) 7-53-77)

1 24 790

397. Перечинська районна громадська організація Закарпатського циганського 
культурно-просвітнього товариства “Романі Яг” (89200, Закарпатська обл., 
смт. Перечин, вул. Цегельна, 20, тел. (034) 527-27-14, 245-2-27-14)

1 40 000

398. Пирятинська районна громадська організація “Жіночі ініціативи” 
(37000, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Червоноармійська, 44 А, кв. 11, 
тел. (050) 015-77-47)

1 51 700

399. Підприємство “Центр професійної реабілітації інвалідів “Гармонія” (03058, м. Київ, 
вулиця Лебедєва-Кумача, 5, офіс 167 А, тел. (095) 423-49-07)

1 69 200

400. Подільський центр прав людини (21050, м. Вінниця, а/с 8216, тел. (0432) 35-14-66) 2 57 057

401. Полтавська обласна громадська організація “Аналітичний центр “Бюро 
економічних та соціальних досліджень” (36000, м. Полтава, пров. Латишава, 15, 
кв. 27, тел. (0532) 65-31-05)

2 167 000

402. Полтавська філія Суспільної служби України (36020, м. Полтава, вул. Соборний 
майдан, 15, тел. 0532 500 647)

1 79 050

403. Полтавський обласний медіа-клуб (36013, м. Полтава, вул. Демократична, 34,
тел. (0532) 610-479)

1 20 000

404. Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів “Союз 
організацій інвалідів України” (36023, м. Полтава, бульв. Конева, 6/1, 
тел. (05322) 24 883, (0532) 569560)

3 172 477

405. Приватне підприємство “Видавництво “Наука” (03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 
13а, к. 68, тел. 497 81 69)

3 140 553

406. Приватне підприємство “ПРО.МОВА, ЛТД” (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного,
буд. 14в, кв. 1, тел. (050) 317 - 29 -00, (032) 297-50-11)

1 33 519

407. Приватний вищий навчальний заклад “Харківський гуманітарний університет 
“Народна українська академія” (61000, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27, 
тел. (057) 714-20-07)

3 184 394

408. Прикарпатська Асоціація Розвитку Краю (82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, 
Старосамбірський район, вулиця Дашо, 1, тел. (03238) 21-056)

1 59 795

409. Прилуцьке міське об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” 
ім. Тараса Шевченка (Чернігівська обл., м. Прилуки, Костянтинівська, 138, 
тел. (046) 373 52 54)

1 20 000
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410. Професійна спілка працівників ЗМІ “Медіафронт” (04112, м. Київ, 
вул. О. Теліги, 3а, кв. 44, тел. 067 443 01 29)

1 186 150

411. Райгородська селищна громадська організація “Успіх” (84150, Донецька обл.,
с. Райгородок, Слов’янський район, вул. Горького, 1, тел. (06262) 2-83-69)

1 20 000

412. Регіональна благодійна організація “Центр Громадських Ініціатив” (78600, Івано-
Франківська обл., м. Косів, Івано-Франківська обл., Майдан Незалежності, 1а, 
тел. (03478) 20 349, 21 602)

1 63 800

413. Регіональна громадська організація “Луганська правова фундація” 
(91051, м. Луганськ, квартал Якіра, 8/33, тел. (0642) 61 43 22)

1 66 970

414. Регіональне молодіжне екологічне об’єднання “ЕКОСФЕРА” (88000, м. Ужгород, 
вул. Кошіцька 7, тел. (0312) 615 852)

1 22 626

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

1 50 990

416. Республіканська Автономної Республіки Крим профспілкова організація 
Всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів (98324, АР Крим, м. Керч, 
а/с 36, тел. (06561) 3-18-65)

1 130 000

417. Рівненська міська молодіжна громадська організація “Новий рівень” 
(33023, м. Рівне, а/с 20, тел. (0362) 43-67-96)

1 35 450

418. Рівненська обласна громадська організація “Комітет виборців України” 
(33028, м. Рівне, а/с 80, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 26-39-43, 26-38-47)

2 245 590

419. Рівненська обласна громадська організація “Рівненський медіа-клуб” 
(33028, м. Рівне, а/с 237, тел. (0362) 26-95-21)

1 31 520

420. Рівненська обласна організація Всеукраїнської громадської організації 
“Громадянська мережа “Опора” (33028, м. Рівне, вул. Кавказька, 2 (11 поверх), 
тел. (0362) 43-07-18, (0362) 22-20-59)

1 96 800

421. 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. (0362) 43-97-63)

4 237 660

422. Роменська міська організація профспілки працівників освіти і науки України 
(42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Щучки, 9, тел. (05448) 2-21-27, 2-41-97)

2 80 568

423. Сільська громадська організація “Скарбниця добрих справ” (57300, Миколаївська 
обл., с. Галаганівка, Снігурівський район, тел. (05162) 3-17-87)

2 35 500

424. Сільська громадська організація “Южинецька надія” (59313, Чернівецька обл., 
с. Южинець Кіцманського району, вул. 28-го червня, буд. 5, тел. (03736) 50-1-60)

1 49 420

425. Сімферопольська міська громадська молодіжна соціально-екологічна організація 
“Світло” (95050, м. Сімферополь, вулиця Ростовська, 21, офіс 19, 
тел. (0652) 70-60-72)

2 142 304

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

2 185 318

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

2 106 160
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428. Славутицька міська громадська організація “Центр розвитку громади” (07100, 
Київська обл., м. Славутич, Єреванський квартал, б. 4, кв. 19, тел. (04579) 2-94-12)

1 65 000

429. Снігурівська районна федерація футболу (57300, Миколаївська обл., 
м. Снігурівка, Миколаївський р-н, вул. Суворова, 57, тел. (05162) 32 1 39; 32 8 24)

1 30 900

430. Союз промисловців та роботодавців Красноперекопська (96000, АР Крим, 
м. Красноперекопськ, вул. Менделєєва, 14-А, к. 10, тел. (06565) 20 1 64)

5 161 900

431. Спілка громадських організацій “Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів 
всіх рівнів” (61050, м. Харків, вул. Юр’ївська, 17, тел. (057) 707 50 86)

1 47 000

432. Спілка підприємців в Христинівському районі (20000, Черкаська обл., 
м. Христинівка, вул. Гагаріна, 9 ,кім. 307, тел. (04745) 259 29)

1 90 000

433. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (04209, м. Київ, 
а/с 4 (Васильєву В.П.), тел. 223-38-17)

1 94 789

434. Спілка української молоді в Україні (01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 6, кв. 8, 
тел. 234-72-40)

1 54 584

435. Спільне українсько-американське підприємство у формі ТОВ “Часопис “Критика” 
(01001, м. Київ, а/с 255, тел. (044) 235-80-03, 235-09-07)

2 67 600

436. Станиця Краматорськ ПЛАСТу – Національної Скаутської організації України 
(84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 28, тел. 0626 46-94-51)

1 54 630

437. Стрілецькокутська сільська громадська організація “Надія” (59345, Чернівецька 
обл., с. Стрілецький Кут, Кіцманського району, вул. Центральна, 147, тел. (03736) 
57 1 10)

1 37 212

438. Сумська міська громадська організація “Молодіжна педагогічна спілка” 
(40030, м. Суми, вул. Леваневського, 26. м. Суми 40030, тел. (0542) 25-78-68)

2 127 890

439. Сумська міська громадська організація “Центр досліджень регіональної політики” 
(40030, м. Суми, вул. Горького, 2, тел. (0542) 60-10-13)

1 61 045

440. Сумська міська громадська організація “Центр Європейських Ініціатив” 
(40030, м. Суми, вул. Воскресенська, 1, офіс 429, тел. (0542) 79-86-68)

2 223 850

441. Сумська міська молодіжна організація старшокласників /Мост/ 
(40030, м. Суми, вул. Леваневського, 26, тел. (0542) 22-30-77)

1 31 048

442. Сумська обласна молодіжна громадська організація “Гендерна агенція 
консультації та інформації” (40030, м. Суми, вул. Антонова, 1, кв. 41, 
тел. (0542) 650-798)

1 28 838

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

1 7 800

444. Сумська обласна молодіжна громадська організація “Студентське братство 
Сумщини” (40014, м. Суми, вул. Горького, 2, офіс 13, а/с 19, тел. (066) 280-49-93)

1 15 684

445. Сумське міське об’єднання громадян “Громадське бюро “Правозахист” 
(40030, м. Суми, вул. Кірова, 25, офіс 210, тел. (0542) 610 900)

3 179 207

446. Сумський обласний комітет молодіжних організацій (40030, м. Суми, вул. Горького, 
2, тел. (0542) 77-03-29)

2 104 812

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

1 120 000
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448. Тельманівська районна молодіжна громадська організація “Антей-Юніт” 
(87100, Донецька обл., смт. Тельманове, Тельманівського району, 
вул. Первомайська, 134-А, тел. (050) 239-04-52)

1 63 043

449. Тернопільська міська молодіжна організація волонтерів “Іскра любові” 
(46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 3, кв. 7)

1 27 580

450. Тернопільська обласна асоціація жінок (46024, м. Тернопіль, 
вул. Тарнавського, 3/31, тел. (0352) 25-27-93)

1 234 420

451. Тернопільське регіональне відділення Асоціації міст України (46001, м. Тернопіль, 
вул. Р. Барвінських, 7, 2-й пов., тел. (0352) 25-35-50)

2 127 835

452. Тернопільський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської 
організації “Молода просвіта” (46000, м. Тернопіль, вулиця Йосипа Сліпого, 3, 
тел. (0352) 42-01-36)

1 33 000

453. ТОВ “Видавництво “Таксон” (04050, м. Київ, а/с 25, тел. (044) 483-2746) 1 86 940

454. 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 40 760

455. ТОВ “Видавничий дім “Києво-Могилянська академія” (04065, м. Київ, 
пл. Контрактова, 4, тел. (044) 425-6092, 417-59-56)

3 90 990

456. ТОВ Видавництво “Книга” (04119, м. Київ, Дегтярівська 38/44, оф.12, 
тел. (044) 481-02-19)

1 60 000

457. Товариство “Зелений хрест” (79019, м. Львів, пр-т Чорновола, 4, кім. 1, 
тел. (032) 244 56 07)

1 43 560

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

4 247 046

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

1 40 000

460. Товариство з обмеженою відповідальністю “Видавництво “Книги - ХХІ” 
(58000, м. Чернівці, а/с 418, тел. (0372) 58 64 64)

1 45 240

461. Товариство з обмеженою відповідальністю “Універсум” (79017, м. Львів, а/с 2994, 
тел. (032) 235-79-75, 275-14-11)

1 33 593

462. Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮРІНКОМ ІНТЕР” 
(м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-Б, тел. 411-6908)

1 68 000

463. Ужгородська міська громадська організація “Інститут Транскордонного 
Співробітництва” (88000, м. Ужгород, вул. Замкова, 10, тел. (03126) 17-670)

1 40 484

464. Ужгородська міська молодіжна ромська громадська організація “Терно Джівіпен” 
(Молоде життя) (88000, м. Ужгород, вул. Донська, 19/2, тел. 066 531 39 14)

1 21 000

465. Ужгородська районна організація “Союз Українок” (88000, м. Ужгород, 
вул. Бокшая, 4 (а/с 41 с), тел. 0312 3-64-40, (03122) 7-27-054)

4 161 640

466. Українська асоціація видавців Періодичної преси (04071, м. Київ, 
вул. Межигірська, 22, оф.20, тел. (044) 425 5787)

1 20 000

467. Українська Студентська Спілка (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 28-а, кв. 216 
(Українська народна партія), тел. 234-59-17)

3 176 160

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

4 157 400
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469. Українсько-польський журналістський клуб “Без упереджень” (01024, м. Київ, 
вул. Сєчєнова, 7 а, кв. 45, тел. (050) 330-70-32)

1 61 200

470. Усть-Путильська сільська громадська організація “Злагода” (59114, Чернівецька 
обл., с. Усть-Путила, Путильський район, вул. Центральна, 50, тел. (096) 273-08-84, 
(03738) 2-71-62)

1 60 000

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

1 62 700

472. Фонд підтримки підприємництва “Болехівський бізнес-центр” (77202, Івано-
Франківська обл., м. Болехів, вул. Коновальця, 18, тел. (03437) 3 45 65)

1 60 000

473. Фонд підтримки підприємництва м.Ізмаїла (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, 
вул. Радянської міліції, 25/2, тел. (04841) 246 74, (04841) 200 46)

1 65 000

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

1 57 000

475. Харківська міська громадська організація “Харківський інститут соціальних 
досліджень” (61057, м. Харків, вул. Сумська, 4, офіс 25, тел. (096) 364-87-14)

5 861 245

476. Харківська обласна громадська організація “Східноукраїнський Фонд соціальних 
досліджень” (61077, м. Харків, майдан Свободи, 6, оф. 335-336, 
тел. (057) 707 55 55)

1 116 298

477. Харківська обласна фундація “Громадська Альтернатива” (61103, м. Харків, 
пр. Леніна, 72/48, тел. (057) 345 07 07)

2 240 600

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

5 891 220

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

2 64 902

480. Харківський обласний благодійний фонд “ТІМО (тестування, інновації, моніторинг в 
освіті)” (61072, м. Харків, вул. 23 серпня, буд. 27, офіс 28, тел. (0572) 340-52-26)

1 60 000

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

2 310 330

482. Херсонська міська громадська організація дітей-інвалідів “Світло надії” 
(73000, м. Херсон, вул. Чекістів, 2, тел. (0552) 266-848)

1 98 417

483. Херсонська обласна громадська організація “Причорноморський центр політичних 
та соціальних досліджень” (73038, м. Херсон, просп. 200 років 
Херсону 32, офіс 56, тел. (0552) 45 35 87)

1 79 841

484. Херсонська обласна організація Комітету виборців України 
(73036, м. Херсон, Придніпровський спуск, 1, офіс 8, тел. (0552) 32-50-26)

3 313 270

485. Херсонське міське громадське об’єднання “За майбутнє Херсона” 
(73000, м. Херсон, вул. Суворова, 37, тел. (0552) 26 31 46)

1 85 000

486. Херсонське міське громадське об’єднання “Інформаційний центр підтримки 
малого та середнього бізнесу та інновацій” (73024, м. Херсон, вул. Комунарів, 14, 
тел. (0552) 226-448)

1 53 670

487. Херсонське міське товариство циган (73003, м. Херсон, вул. Горького, 28, 
тел. (0552) 49-32-70, (050) 588 05 55)

1 20 000

488. Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст” (73039, м. Херсон, 
вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 3/83, тел. (0552) 27 01 64)

2 209 762
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489. Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я (73000, м. Херсон, 
вул. Фрунзе, 2, оф. 24, тел. (0552) 49-60-03)

3 679 630

490. Хмельницька обласна асоціація “Поділля Перший” (29000, м. Хмельницький, 
вул. Старокостянтинівське шосе, 17/1, тел. (0382) 76-34-34)

3 270 460

491. Хмельницька обласна громадська організація “Асоціація батьків дітей із 
хромосомними порушеннями та іншими вадами розвитку “Сонячні діти” 
(29000, м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 21/1,кв. 10, тел. 067-277-98-68)

2 102 471

492. Хмельницька обласна громадська організація “Подільська правова ліга” 
(29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 105, кв. 4, тел. (0382) 702-742)

2 265 135

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

2 822 745

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

2 110 870

495. Хотинська районна громадська організація “Центр євроінтеграції” (60000, 
Чернівецька обл., м. Хотин, вул. О.Кобилянської, 2а, тел. (037) 312-10-41)

1 88 000

496. Хустська районна громадська організація Хустського Агенства регіонального 
розвитку “Хуст-Європа-Центр” (90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Зарічна, 23, 
тел. 03142-53-578)

1 99 935

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

1 98192

498. 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)

1 200 000

499. Черкаська міська громадська організація “Товариство фахівців з промислового 
менеджменту” (18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 78, офіс 310, 
тел. (0472) 37 00 75)

1 42 000

500. Черкаська обласна благодійна фундація “Паритет” (18000, м. Черкаси, 
вул. Лазарева, 6, офіси 424, 329, тел. (0472) 45 42 52)

1 8 093

501. Черкаська обласна громадська організація “Ресурсний центр АНГО” 
(18007, м. Черкаси, вул. Благовісна, 262, тел. 0472 -37 00 75)

1 72 000

502. Черкаська обласна громадська організація “Центр європейської та 
євроатлантичної інтеграції” (18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 79, к. 253 
(Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького), 
тел. (0472) 36-03-22)

1 49 490

503. Черкаська обласна громадська організація “Черкаський прес-клуб” 
(18029, м. Черкаси, вул. Ярославська, 32, кв. 73)

1 33 152

504. Черкаська обласна молодіжна громадська організація “Асоціація молодих 
правників” (18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 251, офіс 3, 
тел. (0472) 38-48-17)

1 51 873

505. Черкаське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації 
“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (18002, м. Черкаси, 
Смілянська, 2 кв.406, тел. (0472) 32-14-01)

1 59 998
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506. Чернівецька міська громадська організація “Громадська спілка “Буковинська 
партнерська агенція” (58000, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2, 3-й поверх, 
тел. (0372) 523745, 573034)

1 31 800

507. Чернівецька обласна благодійна організація “Громадська соціальна служба 
“Допомога людям” (58000, м. Чернівці, вул. Демократична, 11, тел. 0372 56-42-03)

1 57 200

508. Чернівецька обласна громадська організація “Буковинська агенція регіонального 
розвитку” (58002, м. Чернівці, вул. О. Пушкіна, 2 А, тел. (050) 661-29-39)

1 57 300

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

1 97 000

510. Чернівецьке міське об’єднання “Буковинський політологічний центр” (58012, 
м. Чернівці, Кафедра політології та соціології, Історичний факультет, Чернівецький 
національний університет ім. Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, 
тел. (0372) 55-71-82)

1 90 000

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

1 135 000

512. Чернівецьке обласне громадсько-молодіжне екологічне об’єднання “Буквиця” 
(58029, м. Чернівці, пр. Незалежності, 90Г, 81, тел. (03722) 3-10-32)

1 74 300

513. Чернівецький міський благодійний фонд “Життя заради життя” (58000, м. Чернівці, 
вулиця Старобельська, 3, тел. (0372) 57-24-67)

1 76 184

514. Чернівецький прес-клуб реформ (58002, м. Чернівці, вул. Штейнбарга, 23, 
тел. (0372) 52-35-11)

1 36 000

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

1 50 530

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

2 159 890

517. Чернігівська міська молодіжна громадська організація “Молодіжна Спілка 
Юристів” (14007, м. Чернігів, проспект Миру, 247/86, тел. (0462) 633 166)

1 60 240

518. Чернігівська районна організація ветеранів (14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 114, 
тел. (0412) 97 37 16)

1 22 422

519. Чортківська районна громадська організація “Екологічно-гуманітарне об’єднання 
“Зелений Світ” (48500, Тернопільська обл., м. Чортків, а/с 12 гол. пошта, тел. 
(03552) 21 8 43)

1 57 800
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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



У 2011 році Міжнародний фонд  

   “Відродження” продовжує сприяти 

становленню відкритого демокра-

тичного суспільства в Україні.

      Запрошуємо Вас до відкритого 

 діалогу на сайті Фонду www.irf.ua. 

Ми вдячні за Ваші коментарі та про-

позиції для покращення діяльності  

МФ “Відродження” — невід`ємної  

складової громадянського суспільства 

України.
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