


МІЖНАРОДНИЙ
ФОНД
ВІДРОДЖЕННЯ

Річний звіт – 2011

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ

ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ ВСІМ ПАРТНЕРАМ,

ЯКІ ФІНАНСОВО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ

ВІДКРИТОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ



2

ВСТУП

Міжнародний фонд «Відродження» продовжує відкрито звітувати 
про свою діяльність у 2011 році, спрямовану на виконання його місії – 
сприяння становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні. 
Ми здійснювали грантову й експертну підтримку проектів від неурядових 
організацій, аналітичних центрів, шкіл, будинків культури, бібліотек, 
благодійних фондів тощо. До багатьох значущих ініціатив долучилися пред-
ставники різних гілок та органів влади й місцевого самоврядування. 
2011 року Фонд лише грантів надав на суму близько 62 мільйонів 
гривень, які отримав від Інституту Відкритого Суспільства (з кінця 
минулого року – Фундацій Відритого Суспільства, Нью-Йорк) 
і його Засновника Джорджа Сороса.
 
Фонд завершує окрему Антикризову гуманітарну програму, започатковану 
у 2009 році за рекомендацією Засновника Фонду. Лише у 2011 р. програма, 
спрямована на підтримку тих верст населення України, які більш за все 
постраждали від фінансової кризи, надала грантів на суму більше 10 
мільйонів гривень. 
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Минулий рік був складним для здійснення місії Фонду. Централізація влади, 
якої вдалося досягти ціною значних виконавчих зусиль і водночас наступу 
на  демократичні свободи, не приносить відчутних результатів у здійсненні 
необхідних, гучно проголошених реформ. Низька довіра до влади (а отже, й до 
реформ) не означає значного зростання довіри до опозиції. Порівняно з 2010 
роком стан справ у сфері демократії й верховенства права не покращився. 
Європейські та міжнародні структури відзначають негативну динаміку в цій 
сфері. Все це стало на заваді підписанню Угоди про асоціацію з ЄС, принципово 
важливої для внутрішніх перетворень та європейської інтеграції України. 

Спроби владної команди покращити ситуацію шляхом ініціювання 
й ухвалення назрілих законопроектів у сфері доступу до публічної 
інформації, судочинства, ЖКГ тощо, оживлення діяльності громадських 
рад при органах влади різних рівнів системно не вирішують завдань 
реального залучення громадян до здійснення реформ. Так само, 
повноцінна участь представників неурядових організацій і незалежних 
аналітичних центрів у прийнятті державних рішень на всіх рівнях, а також  
подальший громадський контроль за їх виконанням не можуть бути 
заміщені запрошенням окремих представників громадськості до комісій та 
асамблей як дорадчо-рекомендаційних утворень при Президенті України. 

Потреба оновлення країни та створення дієвої демократії на противагу 
авторитаризму й популізму стає очевидною для дедалі ширшого кола свідомих 
своїх прав громадян.  Розвиваються існуючі й виникають нові громадські 
ініціативи, спрямовані на загальну мету – отримати чесну, некорумповану, 
підзвітну громадськості та відповідальну політичну й виконавчу владу на 
всіх рівнях. Більш дієвими з погляду донесення до влади власних вимог 
стали не традиційні політичні партії, а громадські рухи – студентів, приватних 
підприємців, «чорнобильців» тощо.  Дедалі активнішими стають позапартійні 
громадські ініціативи рухи в соціальних мережах. «Лакмусовим папірцем» 
для рівня демократії в Україні стануть цьогорічні вибори до Верховної Ради. 
Незалежно від їх результатів, лише вільні і чесні вибори зможуть дати 
нашій країні шанс на європейський шлях розвитку. Досягнення цієї мети є 
консолідуючим чинником для багатьох громадських організацій.

На цьому соціально-політичному тлі Фонд продовжує свою діяльність, 
спрямовану на вирішення проблем, означених вище та висвітлених далі у 
звіті. Повну інформацію про всі підтримані Фондом проекти й ініціативи Ви 
можете знайти на сайті www.irf.ua. 

Євген Бистрицький,

виконавчий директор
Міжнародного фонду «Відродження»
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Посилення впливу 
громадянського 
суспільства
Громадський контроль за владою

Підтримка аналітичних центрів

Е-врядування

Самоорганізація громадян 

Міжнаціональна толерантність

Відповідальна енергетична політика

Програма сприяє тому, щоби влада була більш 

прозорою та підзвітною громадянам.
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20 вересня 2011 року Україна офіційно заявила про бажання приєд-
натися до міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», яку 
започаткували Президенти США та Бразилії та яка вже охопила 50 країн 
світу. Уряди країн-учасниць беруть на себе конкретні зобов’язання 
щодо сприяння прозорості державного управління, використання 
нових технологій для покращення його якості, залучення громадян 
до участі у процесах державного управління, а також боротьби з 
корупцією.

Фонд підтримав Творче об’єднання «ТОРО» й інші громадські органі-
зації у втіленні цієї ініціативи в Україні (це, передусім, урядовий рівень). 
Було підготовано громадський варіант Плану дій з імплементації 
ініціативи в Україні, положення якого увійшли до офіційного Плану дій 
України.

Фонд підтримує участь громадських організацій у контролі за витра-
чанням бюджетних коштів. 2011 року було підтримано 8 громадських 
ініціатив із контролю державних закупівель у різних регіонах України.

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ВЛАДОЮ
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посилення впливу 
громадянського 

суспільства

За підтримки фонду Центр політичних студій та аналітики проаналі-
зував тендерні закупівлі для закладів освіти Рівненської, Херсонської та 
Чернігівської областей. Результати моніторингу засвідчили, що нерідко 
ціна харчів для закладів освіти є вищою за середньоринкову, а інколи 
дітей годують продуктами низької якості.

Громадські експерти в межах проекту Благодійного фонду 
«Крона» віднайшли порушення у процедурі закупівель ліків 
для онкохворих дітей із боку Міністерства охорони здоров’я. 
Як з’ясувалося, нерідко тендерні комітети не надають належної 
інформації щодо процедури торгів, що створює можливості для 
зловживань і закупівлі медпрепаратів за завищеними цінами.
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У 2011 році в Україні потреба проведення реформ обговорювалася 
на різних рівнях. Фонд підтримав видання аналітичної доповіді «Нова 
влада. Виклики модернізації», над якою працювали більше 40 експертів 
провідних аналітичних центрів у галузях політичних наук, права, економіки, 
соціальної політики, екологічної політики, освіти, культури. Було проана-
лізовано дії української влади у ключових сферах суспільного життя – 
державному управлінні, економіці, зовнішній політиці, гуманітарній 

ПІДТРИМКА 
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ
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сфері. Один з головних висновків звіту – заявлені урядом модерніза-
ційні реформи неможливі без демократизації суспільства та реального 
впливу громадян на державну політику.

У 2011 році фонд підтримував і розвиток потенціалу регіональних 
громадських організацій у сфері аналізу політики. П’ять органі-
зацій із різних регіонів України (Донецьк, Миколаїв, Одеса, Харків, 
Чернівці-Сторожинець) вивчали та пропонували вирішення складних 
проблем місцевого розвитку: житлово-комунальне господарство, 
самоорганізація громадян, їх участь у формуванні місцевої політики 
охорони здоров’я. Програма стимулювала роботу експертів неуря-
дових організацій у сформованій команді фахівців (експертній групі), 
щоб продемонструвати значення співпраці для спільного впливу на 
процес прийняття рішень і досягнення бажаного результату.

У Харкові місцеві експерти зосередилися на вирішенні питання «енерге-
тичної бідності» через удосконалення обласної політики енергозбере-
ження. Інші проекти стосувалися самоорганізації громадян: удоско-
налення муніципальної політики Одеси у сфері розвитку органів 
самоорганізації населення на рівні гуртожитків; залучення громадян до 
розгляду питань і прийняття рішень щодо подолання епідемії туберку-
льозу в Миколаївській області; розробка пропозицій щодо запобігання 
порушенню трудових прав громадян у ході експерименту зі створення 
госпітальних округів у Донецькій області.

У місті Сторожинець Чернівецької області гостро постала проблема 
опалення житла малозабезпечених мешканців в умовах переходу 
на індивідуальне опалення (газове, електричне). У результаті 
проекту підготовано аналітичний документ із обґрунтуванням 
найкращого способу вирішення проблеми, а на його основі – 
рішення виконавчого комітету міської ради про обстеження 
побутових умов мешканців і сприяння енергозбереженню багаток-
вартирних будинків.
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Фонд підтримує розвиток електронного врядування та е-демократії 
в Україні.

2011 року ми сконцентрувалися на розвитку сфери адміністративних 
послуг, які органи влади надають громадянам. Було підтримано проекти 
зі створення Центрів надання адміністративних послуг у ряді міст. Центри, 
які співфінансує місцева влада, створюються в Луцьку, Тернополі, Хмель-
ницькому та місті Тростянець Сумської області. В Івано-Франківську 
було розширено сферу адміністративних послуг, зокрема, було запро-
ваджено електронну чергу при вступі в дошкільні та шкільні навчальні 

Е-ВРЯДУВАННЯ
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посилення впливу 
громадянського 

суспільства

заклади міста, триває робота над удосконаленням інших механізмів та 
процедур роботи центру.

На базі Вінницького центру адмінпослуг за підтримки програми 
буде створено спільний «центр компетенції» (Громадський центр 
«Е-врядування»), веб-портал «Майстерня е-врядування», розро-
блено курс «Школа е-врядування». Експерти, органи влади та 
громадські організації будуть напрацьовувати практику, стратегії 
та стандарти електронного врядування для територіальних громад 
України.
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2011 року фонд підтримував локальні громадські ініціативи шляхом 
проведення конкурсу малих грантів для громадських організацій, 
органів самоорганізації населення (ОСН), об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) й ініціативних груп громадян. Проекти 
допомагали громадянам відстояти свої права й інтереси у взаєминах 
з органами влади та місцевого самоврядування, постачальниками 
соціальних, житлово-комунальних та інших послуг. Адвокаційні кампанії 
було проведено в Черкаській, Луганській, Рівненській, Кіровоградській 
областях, містах Луцьку та Севастополі.

Так, у Луцьку було підтримано 9 адвокаційних проектів, спрямованих на 
вирішення нагальних проблем громади. Зокрема, з ініціативи одного з 
ОСББ було розроблено, а Луцькою міською радою прийнято «Програму 
сприяння діяльності ОСББ в місті Луцьку на 2012–14 роки», яка передбачає 
фінансову підтримку ОСББ; створено відділ розвитку ОСББ, реформу-
вання ЖКГ й економічного аналізу в Луцькій міськраді. Інший проект 
було спрямовано на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 
міста. За його результатами розроблено Концепцію розвитку велоси-
педної інфраструктури, яку позитивно оцінили всі депутатські фракції 
міськради та громадська рада при цьому представницькому органі. 
Міськраді рекомендовано підтримати цей документ.

2011 року було підтримано ресурсні центри для ОСББ та/чи ОСН, які 
працюють у Запорізькій, Луганській, Одеській, Полтавській, Дніпропе-
тровській і Донецькій областях. На базі цих центрів надають безкош-
товну консультативну, правову, інформаційну, організаційну, методичну й 
інші види допомоги ОСББ та ОСН, а також ініціативним групам.

САМООРГАНІЗАЦІЯ 
ГРОМАДЯН

Для представників ОСББ 
реалізація проекту зі 
створення Ресурсного 
центру – це вихід 
з інформаційного вакууму
Валентин Мінаєв, 
керівник ОСББ 
(місто Павлоград)
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Наприкінці 2010 – початку 2011 року міська влада Луганська спробувала 
ліквідувати наявні ОСН і створити нові в межах округів депутатів міської 
ради. ГО «Громадська ініціатива Луганщини» провела адвокаційну 
кампанію для вирішення цієї проблеми, яка завершилася позитивним 
результатом: ОСНи залишилися в старих межах. Крім того, посадовців 
Луганська ознайомили з практикою роботи ОСН Вінниці й Одеси. 
У результаті Луганська міськрада ухвалила Міську програму розвитку 
ОСН, а ресурсний центр для них, створений раніше за підтримки 
програми, тепер розташовано у приміщенні міської ради.

Програма підтримала ініціативу ГО «Якість життя» (Одеса), 
спрямовану на захист прав водіїв на якісні дороги та створення 
системи постійного громадського контролю за дорожнім сектором. 
Відтепер на порталі 4road.net автолюбителі можуть розмістити фотог-
рафію фрагменту неякісної дороги. На основі типових зразків можна 
підготувати скаргу до органів влади та відстежити їхню реакцію.
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Ми підтримували впровадження міжнаціональної толерантності та 
культури добросусідства поміж громадами різних національностей, які 
мешкають в Україні. Нашою метою є сприяння міжкультурному діалогу 
різних етнічних груп, подоланню етнічних стереотипів, упереджень і 
фобій шляхом інформаційно-просвітницької роботи серед цільових 
аудиторій. Пріоритет було надано регіонам, у яких проживають різні 
етнічні громади (Крим, Одещина, Закарпаття, Буковина).

Бахчисарайський центр регіонального розвитку «Топ-Кая» (місто Бахчи-
сарай, Крим) створив Шкільний центр толерантності та добросусідства 
на базі однієї з місцевих гімназій. Школярі та дорослі пройшли практичні 
заняття з техніки декоративного розпису та ліплення, а також розробили 
інформаційні матеріали, власними руками створили музейні експонати.

Представників 10 національностей із Криму, Закарпаття, Буковини й 
Одещини об’єднав табір «Ватра толерантності». У таборі взяли участь 
50 молодих румунів, угорців, поляків, росіян, вірмен, кримських татар, 
молдаван, греків та українців. Крім навчання, ігор і спортивних занять, 
у таборі відбувалися презентації культури кожного народу. «Ватра 

МІЖНАЦІОНАЛЬНА 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ
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толерантності» стала своєрідним майданчиком для міжрегіонального 
порозуміння, вирішення конфліктних ситуацій, бачення спільного 
майбутнього різних національностей, що проживають в Україні, утвер-
дження міжетнічної толерантності в молодіжному середовищі, прове-
дення міжкультурного діалогу серед представників молодого покоління, 
нівелювання стереотипів і взаємної упередженості.

Товариство «Український Народний Дім у Чернівцях» ініціювало розробку 
етнічних туристичних маршрутів на основі дослідження культурної 
спадщини тієї чи іншої національності. Маршрути розробили школярі 
під керівництвом учителів-істориків та у співпраці з національними 
громадами. На завершальному етапі проекту буде видано брошури, 
що міститимуть карти й описи цих маршрутів, й організовано молодіжні 
табори з толерантності.

«Клуб української молоді» провів для школярів із Чернівецької, Одеської 
областей і Криму конкурс творчих робіт, присвячених етнічним особли-
востям і традиціям іншого регіону. Переможці конкурсу зможуть побачити 
на власні очі регіон, який вони описують у своїй роботі.
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Програма підтримувала проекти, спрямовані на приєднання України 
до Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей (ЕІТІ). ЕІТІ – 
це незалежний міжнародний стандарт прозорості. Основу Ініціативи 
складає регулярна публікація достовірних даних про платежі видобувних 
компаній на користь держав і доходів, які держави отримують. Реалі-
зація ЕІТІ підвищить рівень міжнародної довіри, покращить інвести-
ційний клімат, посилить рівень енергетичної безпеки за рахунок більш 
прозорого та якісного конкурентного середовища.

Завдяки лобістській кампанії, яку проводили члени Асоціації «ЕнергоТран-
спарентність» (Центр «Номос», ГО «Діксі Груп», МГО «Київський міжна-
родний енергетичний клуб», ГО «Школа політичної аналітики» й інші), 
Президент України й уряд ухвалили нормативні документи, спрямовані 
на прискорення приєднання України до ініціативи ЕІТІ.

Для України важливо застосовувати прозорі стандарти ЕІТІ у сфері не 
лише видобутку, а й транспортування нафти й газу. «Центр «Номос» 
(Севастополь) спільно з партнерськими організаціями з Грузії, Болгарії 

ВІДПОВІДАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА
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та Туреччини розробив інструментарій забезпечення прозорості управ-
ління та розподілу доходів у цій сфері. Крім того, кожна з організацій, 
залучених до проекту, на підставі цього інструментарію підготувала звіт 
щодо прозорості транспортування вуглеводнів у своїй країні. Підсумкову 
версію порівняльного звіту по цих чотирьох країнах буде представлено 
на конференції у Брюсселі всередині 2012 року.

Програма підтримала перший пілотний проект із дослідження прозорості 
у вугледобувному секторі України. «Інститут сталого розвитку» (Харків) 
проаналізував прозорість окремих вугільних об’єднань із Донецької, 
Луганської та Львівської областей. З’ясувалося, що видобування, 
транспортування та продаж кам’яного вугілля є найбільш непрозорими 
галузями видобувної промисловості в Україні. Фахівці констатують, 
що в Україні, попри розгалужену систему підзвітності, досить складно 
здійснювати моніторинг прозорості вуглевидобувної сфери. З огляду на 
те, що відрахування від вуглевидобувного сектору становлять значну 
частку прибуткової частини державного бюджету (31 млрд. грн. від 
видобування вугілля та 24 млрд. від виробництва коксу, що становить 
майже 19%), громадськість України має отримати дієвий інструментарій 
для забезпечення відповідного рівня прозорості цієї галузі економіки.

Також було створено англомовну версію веб-ресурсу UA-Energy.org, 
який є джерелом кваліфікованої інформації про енергетичний сектор 
України для міжнародної аудиторії





Верховенство
права
Правові можливості бідних верств населення

Безоплатна правова допомога

Моніторинг місць несвободи

Доступ до інформації

Протидія дискримінації

Програма підтримує ініціативи громадянського 

суспільства, спрямовані на захист прав людини й 

основоположних свобод.
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Знання своїх прав робить людей більш захищеними та як наслідок – 
більш заможними. Сьогодні в Україні незаможні люди обмежені в доступі 
до правових інструментів, які б дозволили їм захищати свої інтереси та 
права свідомо й самостійно.

За офіційними даними, за межею бідності в Україні проживає майже 
чверть населення. Бідність має багато складових, і одна з них – це 
недоступність необхідних для якісного життя послуг, неможливість 
скористатися навіть тими правовими інструментами, які гарантує закон.

Через незнання механізмів посилення своїх правових можливостей 
люди поколіннями живуть у неоформлених і неузаконених будинках, 
працюють без жодних правових гарантій, з недовірою ставляться до 
укладання договорів.

У межах ініціативи «Посилення правових можливостей бідних верств 
населення» Міжнародний фонд «Відродження» підтримує Центри 
правової інформації та консультацій. У Центрах впроваджують різні 
форми роботи з громадами: медіація, навчання волонтерів основ право-
просвітницької роботи, надання адвокатами супроводу в судах на умовах 
Pro Bono (безкоштовно), мобільні виїзди в села тощо.

В одному з сіл Київщини селяни уклали угоди оренди їхніх 
земельних паїв із місцевим підприємцем. Упродовж 15 місяців вони 
не отримували плати за використання їхньої землі й вирішили 
звернутися до юристів Центру правової інформації та консуль-
тацій міста Біла Церква. Правове вирішення такої справи – це 
звернення до суду. Та судові справи можуть тривати роками, висна-
жувати людей нервово та вимагати значних коштів. Тому юристи, 
допомігши селянам скласти колективне звернення, направили 
документ до підприємця й запросили його на зустріч із селянами, 
щоб обговорити можливості мирного врегулювання конфлікту. 
У результаті було досягнуто попередньої згоди між сторонами, і 
зараз підприємець поступово виплачує заборгованість.

Дієві юридичні права – це 
не розкіш, без якої можна 
обійтися, а загальна 
необхідність
Доповідь Комісії ООН 
із Посилення правових 
можливостей бідних 
верств населення

ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ БІДНИХ 
ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Понад 20 тисяч людей 
звернулися по правову 
допомогу до 23 Центрів 
права, які діють за нашої 
підтримки.
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У Хмельницькому 20 адвокатів об‘єдналися, щоби безкоштовно 
надавати правову допомогу та судовий супровід у стратегічних справах 
і зверненнях. Справи, які передають адвокатам, попередньо відібрано 
серед звернень до Центру правової інформації та консультацій. Якщо 
звернення може бути кваліфіковано як стратегічне чи якщо ненадання 
правової допомоги в суді може завдати шкоди життю людини, за супровід 
такої справи в суді береться адвокат, із яким співпрацює Центр.



24

Прийняттям у 2011 році закону «Про безоплатну правову допомогу» 
держава зафіксувала свої зобов’язання забезпечувати доступ до 
безоплатної правової допомоги тим особам, які не можуть її самостійно 
оплатити.

2011 року за підтримки фонду розпочала діяльність Українська фундація 
правової допомоги, місією якої є забезпечити доступ до правосуддя 
через надання правової допомоги та впровадження європейських 
стандартів правосуддя в Україні.

Створення ефективної системи надання безоплатної правової допомоги 
на загальнонаціональному рівні було метою підтриманих фондом пілотних 
Офісів громадського захисту. У цих Офісах упродовж останніх п’яти 
років було апробовано нові для України механізми надання безоплатної 
правової допомоги у кримінальних справах.

Основними принципами роботи Офісів є ранній доступ до 
адвоката – з моменту фактичного затримання особи. У межах 
Офісів було розроблено процедури, які зараз імплементує 
Міністерство юстиції при створенні мережі Центрів надання 
вторинної правової допомоги: процедура інформування органів 
внутрішніх справ про затримання особи, незалежний моніторинг 
якості правової допомоги, обрахунок навантаження адвокатів і 
підходи до оплати праці адвокатів.

Адвокати Офісів громадського захисту намагаються дотриму-
ватися принципу активного захисту в кожній справі – захищати 
права особи на всіх етапах провадження. Завдяки цьому засто-
сування судами підписки про невиїзд значно переважає викори-
стання взяття під варту як запобіжного заходу: у Хмельницькому 
кожного третього підзахисного (34,8%), щодо якого слідчий виніс 
подання про взяття під варту, було звільнено з-під варти. У Білій 
Церкві у 25% справ призначено покарання, не пов’язане з позбав-
ленням волі.

БЕЗОПЛАТНА 
ПРАВОВА ДОПОМОГА

Понад 4000 звернень 
щодо залучення 
адвокатів для захисту 
у кримінальних справах 
надійшло до Офісів за 
чотири роки їхньої роботи.
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Адвокати Офісів у Білій Церкві та Хмельницькому беруть участь 
як захисники в кожній справі, де затриманими, підозрюваними 
та/чи обвинувачуваними є неповнолітні особи. Саме адвокат 
Харківського офісу громадського захисту Сергій Медведєв домігся 
звільнення Якова Строгана, якого піддавали тортурам у міліції. Цю 
резонансну справу було згадано в річних звітах Держдепарта-
менту США та міжнародної організації «Amnesty International».

Найкращий досвід та апробовані практики Офісів громадського захисту 
2012 року буде враховано при створенні загальнонаціональної мережі 
Центрів надання вторинної правової допомоги.
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Фонд сприяв тому, щоби норми закону «Про доступ до публічної інфор-
мації», який набув чинності 2011 року, було втілено на практиці.

Для цього програма «Верховенство права» підтримала 13 громад-
ських ініціатив у різних регіонах України, спрямованих на забезпе-
чення доступу до публічної інформації у сферах формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги, використання коштів державного та 
місцевих бюджетів, розподілу земельних ділянок, інформації про доходи 
посадових осіб, екологічної та архівної інформації тощо.

Незважаючи на зобов’язання органів місцевого самовряду-
вання оприлюднювати генплани населених пунктів на офіційних 
веб-сайтах, доступ громадян до основного документу, що визначає 
план розвитку міста, досі обмежено грифом «Для службового 
користування» (ДСК). Проект нових державно-будівельних 
норм, які пропонує Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ, також не дає доступу до повної версії генпланів. 
Завдяки заходам Східноукраїнського центру громадських ініціатив 
Міністерство висловило готовність ініціювати зняття грифу ДСК з 
генпланів міст.

За сприяння програми Інститут Медіа Права розпочав створення 
Мережі захисників права на доступ до інформації, у межах якої 
досвідчені юристи, адвокати й активні громадські діячі надава-
тимуть письмові й усні консультації, а також здійснюватимуть 
юридичний супровід судових справ для забезпечення права на 
доступ до інформації та захисту прав громадян. Наразі Мережа 
вже налічує понад 40 активістів.

Про всі ініціативи програми у сфері доступу до інформації можна 
дізнатися більше на спеціалізованому порталі «Право Знати» (stop-x-
files-ua.org).

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
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2011 року за підтримки фонду створено Коаліцію з протидії 
дискримінації (КПД), яка об’єднала понад 30 громадських органі-
зацій, які представляють основні дискриміновані соціальні 
групи за різними соціальними ознаками – стать, національ-
ність, колір шкіри, вік, стан здоров’я, інвалідність, тощо 
(www.antidi.org.ua).

Експерти Коаліції розробляють комплексне антидискримінаційне законо-
давство, яке є передумовою європейської інтеграції України, зокрема, 

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ
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виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму між Україною 
та ЄС.

Дискримінація за віком є в Україні однією з найбільш поширених. 
Кожна третя людина у віці від 40 до 59 років, за результатами 
дослідження Харківського інституту соціальних досліджень, 
стикається з віковою дискримінацією при прийнятті на роботу. 
58% оголошень про вакансії в мережі Інтернет містять вікові 
обмеження.

У межах співпраці з Міністерством юстиції Коаліція надала свої пропо-
зиції до Плану заходів на виконання Стратегії боротьби проти дискримі-
нації в Україні.

Учасники Коаліції реалізували ініціативи, спрямовані на захист прав 
окремих соціальних груп, дискримінованих за ознакою віку, інвалідності, 
статі, тощо. Коаліція надавала правову допомогу, в тому числі захист 
прав у суді, особам, що постраждали від дискримінації в різних сферах.

Значний суспільний резонанс викликав перший в Україні процес проти 
аптек, не обладнаних пандусом. Цю безпрецедентну судову справу 
ініціював юрист із Дніпропетровська Дмитро Жарий. Незважаючи на 
те, що закон зобов’язує обладнати всі громадські об’єкти пандусами, 
у багатьох місцях їх немає або користування ними є небезпечним для 
життя та здоров’я людей з інвалідністю. У цьому переконався на власному 
досвіді і Дмитро, коли не зміг без сторонньої допомоги піднятись і купити 
собі ліки в аптеці.

Дмитро звернувся з позовом до суду, у якому, зокрема, 
вимагав позбавити аптеку ліцензії. Проте, суд не задовольнив 
вимог позивача. Наразі Дмитро подав апеляцію, і в разі 
негативного рішення збирається захищати свої права 
в Європейському суді з прав людини.

При реалізації своїх прав 
і законних інтересів я 

не хочу бути залежним 
від інших людей, їхнього 

настрою та фізичних 
можливостей

Дмитро Жарий, 
адвокат
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Харківський інститут соціальних досліджень за підтримки Фонду 
вперше в Україні провів інвентаризацію місць несвободи, де особу 
утримують під вартою, в ув’язненні чи під опікою за наказом судового, 
адміністративного чи іншого органу, й де вона не може залишити цього 
місця з власної волі.

Місцями несвободи в Україні є не тільки установи пенітенціарної системи 
та міліції, а й заклади, які належать Міністерству охорони здоров’я, 
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству соціальної 
політики тощо.

Людей утримують не лише в тюрмах або ізоляторах. Автори дослідження 
до місць несвободи зараховують інтернати, психіатричні лікарні, будинок 
дитини, школу-інтернат, пункт тримання мігрантів і навіть військову 
частину.

Кількість місць несвободи становить близько 5,5 тисяч, де утримуються 
близько мільйона українців.

Багато місць несвободи в Україні такими не вважаються, і це дає підстави 
для зловживань. Існують заклади, куди без належних підстав може 
потрапити будь-який громадянин, а вийти звідти буде нелегко. Адже 
помістити туди людину можна без судового контролю чи участі захисника. 
Часто поміщені туди люди не мають доступу до медичної та юридичної 
допомоги, інформації, належних програм реабілітації, адаптації та соціалі-
зації. Людина може залишатися в стаціонарних закладах усе життя, 
переводячись з одного в інший, без шансу повернутися в суспільство. 
Виходом із ситуації міг би стати ефективний державний і громадський 
контроль за діяльністю місць несвободи.

Оприлюднений список місць несвободи допоможе прискорити розробку 
та впровадження оптимальної моделі громадського контролю в Україні. 
Це дозволить зменшити ризик жорстокого поводження з людьми в таких 
місцях. Громадські організації працюватимуть задля цього і надалі.

МОНІТОРИНГ МІСЦЬ 
НЕСВОБОДИ







Європейська
програма
Громадська платформа євроінтеграції

Східне партнерство

Європа без бар’єрів

Європейська ідентичність України

Підтримує європейську інтеграцію України та 

залучення до неї громадянського суспільства.
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ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Європейська програма фонду, яка діє з 2004 року, сприяє європей-
ській інтеграції України й участі в ній громадянського суспільства. 
Ми розглядаємо європейську інтеграцію як дієвий засіб для запро-
вадження європейських стандартів демократії, належного вряду-
вання, прозорості, підзвітності, чесної конкуренції, недискримі-
нації, захисту прав споживачів й основних соціальних прав людини 
в Україні.

2011 року фонд підтримав формування консолідованої позиції громад-
ських організацій, які виступили за якнайшвидше парафування й 
оприлюднення тексту Угоди про асоціацію з ЄС. Це дозволить україн-
ському суспільству більш детально дізнатися про переваги асоціації 
України з Європейським Союзом.

Ми підтримали громадський моніторинг виконання Порядку денного 
асоціації Україна – ЄС (ПДА). Завдяки цьому фахівці провідних вітчиз-
няних незалежних аналітичних центрів долучилися до аналізу політики 
та вироблення рекомендацій у сфері європейської інтеграції України. 
Висновки громадського моніторингу врахували інституції Європей-
ського Союзу під час щорічної оцінки Плану дій.

Результати моніторингу свідчать: 70 із 78 пріоритетів Порядку денного 
асоціації Україна – ЄС перебували у стадії виконання. Суттєвого прогресу 
було досягнуто лише щодо близько 20 пріоритетів – переважно в безпе-
ковій, економічній, торгівельній сферах та в питаннях візової лібералі-
зації.

За підтримки Європейської програми до відстоювання важливих 
для України реформ і зацікавленості суспільства в їх здійсненні 
долучилася також Громадська експертна рада при Україн-
ській частині Комітету з питань співробітництва між Україною 
та ЄС (youkraine.eu). За підтримки фонду було проведено низку 
«експертних толок», присвячених перевагам європеїзації (впрова-
дження європейських норм, стандартів і практик) для громадян 
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України. Це запровадження європейських стандартів у регулю-
ванні газового ринку, вдосконалення виборчого законодавства, 
створення «Відкритого неба» – спільного авіаційного простору з 
Євросоюзом.

Ми приділили увагу і критичному осмисленню відповідного досвіду країн-
сусідів на шляху до Європи. Фонд «Відродження» спільно з Фондом 
Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» організував низку подіумних дискусій 
«Експертиза закордонних трансформацій». До участі в дискусіях, 
присвячених розвитку громадянського суспільства, освіти, державних 
закупівель, первинної медицини, культурної та молодіжної політики, було 
залучено експертів з, Словенії, Словаччини, Румунії, Болгарії, Сербії, 
Туреччини, Грузії, Молдови й Азербайджану. Результатом співпраці й 
обміну досвідом стали рекомендації щодо проведення реформ в Україні 
з урахуванням досвіду цих країн.

Громадські активісти з більшості регіонів України стали слухачами Другої 
щорічної Школи європейської інтеграції, організованої за підтримки 
фонду. Вони вивчили зобов’язання України в межах Порядку денного 
асоціації з ЄС, оцінили стан їх виконання та донесли цю оцінку до 
Представництва ЄС в Україні.
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СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Активне й організоване 
громадянське суспільство 
має принципову важли-
вість для повноцінної та 
стабільної демократії 
європейського зразка
Герман ван Ромпей, 
Президент Європейської 
Ради.

За підтримки Європейської програми діяла Українська національна 
платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. 
Вона відіграла активну роль в адвокації парафування Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС через ініціювання та приєднання до низки 
публічних заяв. Експерти платформи надали Європейському Союзу 
важливі відгуки про щорічний Звіт щодо реалізації Європейської політики 
сусідства в Україні.

Безпрецедентною подією, яку організувала платформа, став Форум 
громадянського суспільства «Саміт Україна – ЄС 2011: громадський 
вимір» за участю Президента Європейської Ради Германа ван Ромпея 
та Президента Європейської Комісії Жозе Мануеля Баррозу, що 
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Відкритий громадський 
моніторинг і надалі буде 
надійним інструментом 

для Європейського Союзу 
у процесі оцінки реформ 

в Україні
Жозе Мануель Баррозу, 

Президент Європейської 
Комісії.

відбувся 19 грудня 2011 року в Києві. Цей захід став чітким сигналом 
про визнання українського громадянського суспільства важливим 
партнером для ЄС.

У листопаді 2011 року було оприлюднено пілотне видання Індексу 
європейської інтеграції країн Східного Партнерства. Це дослідження, 
яке ініціювала Європейська програма спільно з програмою «Схід-Схід: 
партнерство без кордонів», щорічно оцінює процеси європейської 
інтеграції в Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії й Азербайджані. 
Порівняння досягнень цих країн допомагатиме інституціям ЄС втілювати 
проголошений Євросоюзом принцип «більше за більше» (більше 
підтримки й залучення у відповідь на здійснення реформ). Результати 
дослідження свідчать: Україна, яка колись вважалася флагманом 
Європейської політики сусідства, нині за багатьма показниками посту-
пається Молдові та Грузії. Незважаючи на відносну розвиненість зв’язків 
із ЄС, Україні не вдалося досягти значних внутрішніх перетворень, 
щоби наблизитися до стандартів Євросоюзу. Наприклад, хоча Україна 
вже завершила переговори з ЄС щодо глибокої та всеосяжної Зони 
вільної торгівлі, вона значно поступається іншим країнам Східного 
Партнерства в розвитку ринкової економіки та створенні належного 
бізнес-клімату.

Індекс стане важливим інструментом у руках громадянського суспільства 
країн Східного Партнерства задля впровадження у цих країнах європей-
ських цінностей, стандартів і практик, розвитку суспільного попиту на 
європейську інтеграцію.
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ЄВРОПА БЕЗ БАР’ЄРІВ

Важливим для українського суспільства успіхом стала досягнута 
наприкінці 2011 року принципова домовленість щодо внесення змін 
до чинної Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та 
ЄС. Уже 2012 року має бути збільшено частку багаторазових довго-
строкових віз і розширено список пільгових категорій для отримання 
безкоштовних віз (зокрема, йдеться про представників громадських 
організацій). Значною мірою цей успіх став можливим завдяки багато-
річному моніторингу та громадському лобіюванню з боку ініціативи 
«Європа без бар’єрів» (www.novisa.com.ua) за підтримки Європей-
ської програми.

«Європа без бар’єрів» залишається єдиною ініціативою, яка системно звертає 
увагу посольств країн ЄС й особливо консульських служб на проблеми з 
виконанням Угоди про спрощення оформлення віз. «Європа без бар’єрів» 
створила «рейтинг» консульств країн ЄС, що діють у Києві та регіонах України, 
за рівнем зручності візової процедури для громадян України.
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Лише 1,5% дорослих 
громадян України мають 

чіткі плани виїхати 
до країн Шенгену для 
працевлаштування чи 

еміграції. Візового режиму 
вони не сприймають як 

серйозний бар’єр

Передумовою для запровадження безвізового режиму для громадян 
України з боку ЄС є виконання Україною Плану дій із візової лібералізаці. 
«Європа без бар’єрів» здійснила громадський моніторинг виконання 
цього документу Україною. Результати моніторингу свідчать: українська 
влада не робить усього, що потрібно, для скасування візового режиму з 
ЄС. Досі не створено незалежного антикорупційного органу, не ухвалено 
потрібного законодавства у сферах ідентифікаційних документів (запро-
вадження біометричних паспортів) та захисту від дискримінації. Тому 
Україна поки не може перейти до другої фази виконання Плану дій 
(втілення змін до законодавства на практиці).

«Європа без бар’єрів» і Донецький інститут соціальних досліджень 
і політичного аналізу також провели перше незалежне дослідження 
реальних намірів українців емігрувати до ЄС. Дані опитування свідчать: 
запровадження безвізового режиму не призведе саме по собі до 
суттєвого зростання рівня української міграції до ЄС.
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ЄВРОПЕЙСЬКА 
ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНИ

Європейська програма сприяє усвідомленню українцями своєї прина-
лежності до Європи. 2011 року ми підтримали низку ініціатив, присвячених 
зв’язкам України, її регіонів і міст з іншими європейськими країнами та 
регіонами. Проекти висвітлювали історичний досвід поширення в Україні 
європейських традицій місцевого самоврядування, магдебурзького 
права. Ми популяризували внесок відомих особистостей, які народилися 
чи жили в Україні, у розвиток європейської та світової культури.

2011 року відзначення традиційних Днів Європи було безпрецедентно 
широким: до акцій і заходів долучилися 40 населених пунктів практично 
всіх регіонів – від обласних центрів до сіл. Близько 300 000 людей взяли 
участь у європейських парадах, стали учасниками загальноукраїн-
ських кампаній «Я поділяю європейські цінності», «Європейські паради», 
«Молодь – за європейські цінності!», «Євроавтобус-4: Молодь Європи – 
українським громадам» і регіональних акцій у Вінницькій, Рівненській 
областях, Ужгороді та Києві. За підтримки Європейської програми по 
всій Україні відбулося понад 200 святкових заходів.

Лейтмотивом Днів Європи 2011 стали європейські цінності (повага до 
людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, 
повага до прав людини). Їх популяризації було присвячено низку пізна-
вальних і розважальних заходів (конкурси, вікторини, інтерактивні 
презентації, експрес-школи поширених європейських мов, обгово-
рення, конкурси фотографій і малюнків, флешмоби, віртуальні екскурсії, 
театральні постановки тощо).
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європейська програма 

Близько 
300 000 людей взяли 

участь 
у святкуванні 

Днів Європи 2011

Упродовж 2011 року за підтримки Європейської програми молодіжні 
організації, активісти, волонтери, студенти, викладачі та дослідники 
мали змогу отримати інформацію про можливості участі у наукових, 
навчальних, дослідницьких і культурних програмах ЄС. Це програми 
Європейського культурного фонду та Європейського молодіжного 
фонду Ради Європи, програми ЄС «Культура», «Молодь у дії», «Tempus», 
наукові програми ЄС тощо.





Засоби масової 
інформації
Професійні медіа

Медіаграмотність

Нові медіа

Програма підтримує становлення стандартів 

незалежної професійної журналістики в Україні.
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ПРОФЕСІЙНІ МЕДІА

Фонд докладає значних зусиль, щоби подолати недоліки пострадянської 
вищої журналістської освіти. Упродовж останніх трьох років ми підтри-
муємо Школу професійної журналістики «Нова Україна».

До викладання у Школі запрошують найкращих експертів і журналістів 
як з України, так і з-за кордону. Загалом дві третини навчання заповнено 
«світоглядними» лекціями та тренінгами загальногуманітарного спряму-
вання, а третина – професійно-спеціалізованими. Основним результатом 
проекту є формування спільноти – мережі суспільно відповідальних 
журналістів, які активно застосовуватимуть набуті знання, дотримувати-
муться морально-етичних стандартів у галузі.
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Серед випускників Школи – провідні редактори, медіа-менеджери, 
журналісти. Вони допомагають один одному в пошуку інформації, підго-
товці матеріалів, реалізують спільні проекти. Одна з таких ініціатив – 
інформаційно-аналітичний портал «Нова Україна» (novaukraina.org).

Програма також безпосередньо підтримує якісні незалежні медіа. 
Зокрема, програма підтримує Інтернет-проект журналістських розслі-
дувань «Наші гроші» (nashigroshi.org) з моменту його заснування.

Команда проекту «Наші гроші» провела велику кількість 
резонансних розслідувань корупції та зловживань влади у сфері 
державних закупівель, які спричинили відповідні політичні та 
кадрові рішення в органах влади, ініціювали реакцію правоохо-
ронних органів тощо.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

Пропозиція якісної журналістики може з’явитися лише тоді, коли на 
якісну журналістику буде попит. Саме тому програма другий рік поспіль 
підтримує діяльність Академії Української Преси (АУП) й інших органі-
зацій, спрямовану на підвищення медіаграмотності населення.

Сільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства 
освіти й науки, молоді та спорту АУП підготувала Навчальний план 
дисципліни «Медіаосвіта (медіаграмотність) » для педагогічних універ-
ситетів і Навчальний план для курсів підвищення кваліфікації вчителів з 
медіаосвіти (медіаграмотності) (очна форма навчання) в закладах після-
дипломної педагогічної освіти.

Як результат – медіаосвіту сьогодні викладають у 14 інститутах 
післядипломної педагогічної освіти як окремий курс, ї ї інтегровано 
в інші курси, представлено у форматі обов’язкових лекцій для 
вчителів, які проходять перепідготовку. З 2012 року ще 3 педагогічні 
виші мають намір запровадити курс медіаосвіти у свої навчальні 
плани.
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Також сьогодні в Україні відбувається всеукраїнський експеримент 
з упровадження вибіркового навчального курсу «Медіакультура» 
в десятих класах середніх загальноосвітніх шкіл. Експеримент охоплює 
понад 80 навчальних закладів. Ми будемо й надалі сприяти тому, щоби 
викладання медіаосвіти стало обов’язковою частиною навчальних планів 
для середніх шкіл і відбувалося на якісному рівні.
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НОВІ МЕДІА

Розвиток комунікаційних технологій, активне поширення соціальних 
(«нових») медіа суттєво змінює ландшафт, у якому працюють традиційні 
ЗМІ (телебачення, радіо, преса). Докорінно змінюється рекламний ринок, 
який є фінансовою основою існування незалежних ЗМІ. З’явилися нові 
ефективні інструменти роботи з аудиторією, засоби пошуку й обробки 
інформації, дедалі впливовішою стає громадянська журналістика тощо. 
Тому завдання програми – сприяти ефективному використанню нових 
медіа у роботі традиційних ЗМІ.

Для цього фонд підтримує розробку навчальних програм нормативних 
дисциплін і спецкурсів із нових медіа для регіональних вишів, які готують 
фахівці Інституту журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Команда цього проекту організувала цикл 
тренінгів для викладачів факультетів журналістики з різних міст України 
щодо використання новітніх технологій у роботі журналістів. Тренерами 
були провідні фахівці з України та з-за кордону. Це допоможе зробити 
журналістську освіту більш якісною та сучасною (детальніше – на сайті 
www.newmedia.univ.kiev.ua).
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Програма підтримала Другу Літню школу «MediaNext» для молодих 
журналістів і студентів факультетів журналістики. Цього року роботу 
школи було зосереджено на візуалізації даних у журналістиці як 
одному з принципів роботи в сучасних медіа. Викладачами школи 
стали провідні українські експерти з нових медіа, журналісти та 
редактори ключових українських ЗМІ. Слухачі школи навчалися 
ефективно використовувати мультимедіа та соціальні мережі в роботі 
журналіста, ефективно шукати інформацію, вивчали стилістику й 
управління репутацією онлайн.

Програма також підтримала створення 20 сайтів для районних друко-
ваних ЗМІ Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. У межах 
цього ж проекту було проведено тренінги для співробітників цих 
видань з адміністрування й управління Інтернет-сайтами та новинним 
контентом.





Освітня
програма
Вплив громадян на освітню політику

«Ні» – корупції в освіті

Право на освіту

Інклюзивна освіта

Сприяє системним змінам в освітній галузі України 

з метою її наближення до найкращих європейських 

практик.
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2011 року профільні громадські організації уважно 
стежили за нормативно-правовими ініціативами 
Міністерства освіти й науки, молоді та спорту. 
Практично жодне рішення чи важливий документ 
відомства не залишилися без уваги експертів.

За підтримки фонду Центр освітнього моніторингу 
здійснив і поширив громадську експертну оцінку 
урядового законопроекту «Про вищу освіту» та 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 роки. Було ініційовано громадські 
дискусії навколо неоднозначних правил прийому до 
вишів, можливих корупційних схем під час прийому 
документів і зарахування абітурієнтів, окремих 
одіозних документів, як-то «Етичний кодекс учителя», 
який саме під впливом громадськості було знято з 
порядку денного.

Завдяки роботі Центру освітнього моніторингу 
зацікавлені громадяни отримали інформацію та 
ґрунтовний фаховий аналіз проекту Державного 
стандарту базової та повної загальної середньої 
освіти (аналіз якраз і передбачає вивчення переваг і 
недоліків). Було проаналізовано зміни до навчальних 
планів загальноосвітніх шкіл, критеріїв оцінки 
навчальних досягнень учнів, навчальних планів 
для початкової школи, проект змін до закону «Про 
дошкільну освіту», що стосувалися права батьків 
обирати мову навчання дітей у дитячих садках.

За нашої підтримки Центр тестових технологій і моніто-
рингу якості освіти підготував аналітичну доповідь, 
яка містила пропозиції щодо запровадження чітких 
індикаторів оцінки якості освіти в Україні.

ВПЛИВ ГРОМАДЯН 
НА ОСВІТНЮ ПОЛІТИКУ
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Фонд відіграв важливу роль у впровадженні в Україні 
загальнообов’язкового зовнішнього незалежного оціню-
вання майбутніх вступників до вищих навчальних закладів. Це 
дозволило частково подолати корупцію у вищій освіті України. 
Проте корупція досі залишається суттєвою проблемою україн-
ської освіти.

33,2% українських студентів стикалися з корупцією у вишах (дані 
опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва).

Як засвідчило опитування експертів, яке провела дослідницька 
асоціація ERA, проблему хабарництва годі вирішити запро-
вадженням покарань. Засобами боротьби з корупцією на рівні 
системи освіти є приведення системи державного замовлення 

«НІ» – КОРУПЦІЇ 
В ОСВІТІ

Понад 3000 звернень 
надійшло на «гарячі 
лінії», електронну пошту 
й онлайн-консультації 
моніторингових проектів.
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у відповідність до вимог ринку, оптимізація кількості вишів шляхом 
перегляду критеріїв ліцензування й акредитації, формування 
у студентів почуття академічної гідності. Зміни на рівні навчального 
процесу мають передбачати запровадження системи зовнішнього 
оцінювання знань студентів разом з удосконаленням критеріїв 
внутрішнього оцінювання.

Важливим компонентом ефективної антикорупційної політики є 
громадська протидія корупції у вишах. Вона передбачає постійний 
моніторинг освітнього процесу профільними громадськими органі-
заціями, спонукання студентів і викладачів до активнішої боротьби з 
проявами корупції у ВНЗ.

Під час вступної кампанії 2011 року Комітет виборців України та Грома-
дянська мережа «Опора» за підтримки Освітньої програми сприяли тому, 
щоби вступ до вишів був чесним і прозорим.

500 громадських спостерігачів провели моніторинг у 66 найпрестиж-
ніших вищих навчальних закладах.

Було проаналізовано правила прийому кожного з обраних ВНЗ, оприлюд-
нення університетами обсягів державного замовлення та його розподіл, 
формування ними рейтингових списків рекомендованих до зарахування 
абітурієнтів.

Громадським спостерігачам удалося зафіксувати факти порушень, 
привернути до них увагу органів влади та ЗМІ. Найбільше скарг 
стосувалося роботи приймальних комісій: невчасне надання 
інформації до системи «Конкурс», невчасне інформування про 
скасування прийому на окремі напрями підготовки, прихована 
корупція у вигляді нарахування додаткових балів за підготовчі 
курси.
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ПРАВО НА ОСВІТУ

Для студентів кількох вищих навчальних закладів Харкова, Луганська 
та Києва експерти та викладачі вишів розробили та почали викладати 
навчальні курси з освітнього права.

Щоб допомогти вчителям, вихователям дитячих садків зорієнтуватися 
у великій кількості змін до законодавчих актів, що стосуються їхньої 
професійної діяльності, на веб-сторінці видавництва «Шкільний світ» (www.
osvitaua.com) було організовано юридичну онлайн-консультацію.

Понад 1000 запитів надійшло від педагогів з усіх регіонів України в 2011 році.

Фонд допоміг низці громад, які потерпають від закриття шкіл внаслідок 
оптимізації шкільної мережі. Цей процес, на думку багатьох експертів, 
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відбувається в Україні з кричущим порушенням законодавства. Рішення 
про ліквідацію шкіл часто приймають непрозоро, що спричиняє конфлікти 
між ініціативними групами шкіл і місцевою владою.

Проект Східноукраїнського центру громадських ініціатив «Вчимося – 
зберігаємо школи» навчив активістів громад, як захистити трудовий 
колектив школи від звільнення, дітей – від порушення їхнього права на 
якісну освіту, а громаду, у якій може бути закрито школу,– від занепаду.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Фонд підтримує впровадження інклюзивної освіти в Україні, яка дає змогу 
дітям з особливими потребами навчатися в загальноосвітніх школах і 
таким чином реалізувати своє право на освіту.

За даними проведеного за підтримки Фонду дослідження Європейської 
дослідницької асоціації (ERA), 70% опитаних українців заявили про 
позитивне ставлення до інклюзії. 50% опитаних вважають, що інклю-
зивна освіта – це крок до змін, які потрібні не тільки в освіті, а й у цілому 
в суспільстві. 76% опитаних упевнені, що впровадження інклюзивної 
освіти сприятиме формуванню толерантності в суспільстві (Дослідження 
проведено групою InMind у червні – грудні 2011 року, всеукраїнська 
вибірка – 500 респондентів).

За відсутності системної державної підтримки інклюзивна освіта поширюється 
в Україні «стихійно»: кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які 
приймають дітей з особливими потребами, щороку зростає. Перепоною 
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інклюзії є відсутність індивідуальних програм для дітей з особливими потребами, 
спеціальної та методичної літератури й обладнання, брак необхідних знань і 
досвіду роботи з такими дітьми. Приміщення українських шкіл майже не присто-
совано для навчання дітей з особливими потребами: немає ліфтів, пандусів 
тощо. Недосконалою є й нормативно-правова база інклюзивної освіти.

За підтримки Освітньої програми для українських шкіл і дитячих садків 
було розроблено моніторинговий інструмент – «Індекс інклюзії», який 
стане ефективним чинником покращення якості послуг навчальних 
закладів для дітей з особливими потребами.

Для батьків дітей із вадами слуху підготовано підручник, який допоможе 
в комунікації з дитиною, у підготовці до школи й ефективній адаптації 
в суспільстві. Для дітей дошкільного віку розроблено ручну абетку й 
тематичні жестово-словесні плакати для вивчення жестової мови.

Активісти «Клубу громадянських ініціатив» організували роботу 
веб-ресурсу, на якому можна знайти інформацію про інклюзивні 
навчальні заклади 7 областей України (www.inclusia.org.ua).





Громадське
здоров’я
Паліативна допомога

«StopБіль»

Право та здоров’я

Доступ до життєво-необхідних ліків

Зменшення шкоди від вживання наркотиків

Програма розвиває спроможність громадянського 

суспільства до формування системи охорони 

здоров’я, яка базується на принципах прав людини та 

доказової медицини.
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Фонд сприяє впровадженню в Україні паліативної допомоги, яка дає можли-
вість невиліковним хворим отримувати належне піклування та зберігати 
людську гідність до завершення життя. Нашою метою є інтеграція паліа-
тивної допомоги в загальну систему охорони здоров’я, запровадження 
ефективних та економічно вигідних схем надання цієї допомоги.

500 тисяч людей в Україні щороку потребують паліативної допомоги. 
Це онкохворі, хворі на СНІД, цукровий діабет, туберкульоз тощо.

«Багато хвороб, багато життів, багато голосів!» – під таким гаслом у жовтні 
2011 року в 15 областях пройшов Всеукраїнський тиждень відзначення 
Всесвітнього дня паліативної допомоги. Громадян інформували про 
проблеми невиліковно хворих, залучення благодійних коштів для підтримки 
стаціонарних хоспісів та організацій, що допомагають важкохворим.

Медики, волонтери, громадські діячі, представники духовенства 
об’єдналися під егідою «Української ліги сприяння розвитку паліативної 
та хоспісної допомоги» (ligalife.com.ua). Це всеукраїнське об’єднання 
працює над удосконаленням нормативно-правових документів з обігу 
контрольованих лікарських засобів у медичній сфері (зокрема тих, які 
потрібні для знеболення), над розробкою стандартів надання паліативної 
допомоги, національної програми з паліативної допомоги. Мета діяльності 
Ліги – просування змін у системі охорони здоров’я для надання якісної 
медичної допомоги невиліковно хворим, адже сьогодні державного 
фінансування та кваліфікованого персоналу катастрофічно не вистачає.

За участі тренерів хоспісу «Місто надії» (США) та Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені Платона Шупика в Україні відбувся 
перший в Україні тренінг для медичних сестер – тренерів із паліативної 
допомоги за міжнародною програмою ELNEC. Їх навчали, як доглядати 
за невиліковно хворими пацієнтами, як спілкуватися з родиною, як 
призначати ефективне знеболення. Курс ELNEC перекладено україн-
ською мовою та буде поширено серед медичних коледжів із правом 
вільного використання для навчань медичних сестер.

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
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За підтримки фонду правозахисні організації в Харкові, Рівному 
та Сімферополі надають правові консультації невиліковно хворим 
пацієнтам і їхнім рідним, зокрема щодо знеболення та доступу до 
якісної медичної допомоги. Найбільш кричущі випадки порушень 
прав паліативних пацієнтів документують і передають до загаль-
нонаціонального звіту щодо дотримання прав невиліковно хворих 
(www.palliative.at.ua).

У Сєвєродонецьку (Луганська область) лікар відмовився виписати 
пацієнтові знеболювальні препарати та направив його до стаціонару 
міської лікарні. Але пацієнт відмовлявся від госпіталізації – бажав, 
за словами рідних, «померти вдома». Члени родини звернулися до 
правозахисних організацій із проханням роз’яснити, чи має пацієнт 
право отримувати знеболення вдома. Після звернень правозахисників 
пацієнтові призначили необхідне знеболення, і він залишився зі своєю 
родиною.

Програма підтримала роботу мультидисциплінарних бригад «Хоспіс 
удома» в Миколаївській і Закарпатській областях. Лікарі «Хоспісу вдома» 
за місяць допомагають близько 50 невиліковно хворим, поважаючи їхнє 
право залишатися в рідних стінах.
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У грудні 2011 року з ініціативи фонду та Мережевої програми Фондів 
відкритого суспільства (Нью-Йорк) стартувала громадська кампанія 
«StopБіль» (www.stopbil.in.ua). Ми прагнемо привернути увагу до 
проблеми доступу до знеболення в Україні, яка залишається єдиною 
країною Європи, де для знеболення досі використовують лише ін’єкційний 
морфін. Пацієнтам доводиться терпіти й біль, якого завдає хвороба, і 
біль, спричинений ін’єкціями. Міжнародні організації таке поводження з 
пацієнтами розглядають як тортури.

Щоби полегшити страждання невиліковно хворих, ми виступаємо за 
реєстрацію в Україні перорального морфіну та за зміну застарілого, 
вкрай ускладненого непотрібними запобіжними нормами законодавства 
щодо обігу контрольованих лікарських засобів.

У рамках кампанії «StopБіль» діють групи підтримки для пацієнтів і їхніх 
близьких у Рівному, Івано-Франківську, Вінниці, Миколаєві, Херсоні та 
Дніпропетровську. Ці групи фіксують звернення громадян за фактами 
відмови у призначенні опіоїдних анальгетиків у медичних закладах і 
сприяють дотриманню прав пацієнтів.

В ефірі центральних телевізійних каналів було показано історію 
черкаської онкохворої під назвою «Епідемія болю». «Я ридала 
(від болю.– ред.), стогін такий стояв тут, виття»,– розповідала 
жінка про своє життя упродовж останніх шести місяців хвороби. 
У родині зізнаються: були змушені звертатися до наркотор-
гівців, щоб дістати препарати для тамування болю. Після виходу 
сюжету пацієнтці було призначено збільшену дозу опіоїдних 
анальгетиків.

Випадок цієї родини – не поодинокий. Він доводить, що нинішня законо-
давча система контролю обігу наркотичних препаратів штовхає пацієнтів 
і членів їхніх родин на порушення закону задля отримання знеболення.

«STOPБІЛЬ»

Близько 500 тисяч 
українців потребують 
паліативної допомоги та 
полегшення больових 
симптомів, спричинених 
невиліковними хворобами 
(*-дані міжнародної 
правозахисної 
організації 
«Human Rights Watch»)
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Кампанія «StopБіль» триватиме й надалі, до повного вирішення проблеми 
забезпечення пацієнтів засобами знеболення.
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ПРАВО ТА ЗДОРОВ’Я

Просування прав людини як основи розвитку медичного права, 
функціонування ефективних моделей надання безкоштовної правової 
допомоги для вразливих верств населення – це результати роботи 
низки громадських організацій, які працюють у сфері права та громад-
ського здоров’я.

Тривала співпраця фонду із Фундацією медичного права та біоетики 
України уможливила розвиток в Україні медичного права як навчальної 
дисципліни. Спираючись на набутий раніше досвід інтеграції медичного 
права у навчальні програми медичних вишів, Фундація спільно з 
Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) ініціювала створення робочої 
групи для підготовки навчальної програми «Медичне право України» 
для студентів-юристів. На сьогодні цю типову програму затвердило 
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Міністерство освіти й науки, молоді та 
спорту, а також погодили Міністерство 
юстиції та МОЗ України (робоча група 
завершила роботу 31 серпня 2011 року). 
Отож, відтепер медичне право опанову-
ватимуть студенти вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які 
навчаються за напрямом «Право», здобу-
вають освітньо-кваліфікаційний рівень 
«магістр» і «спеціаліст».

За підтримки програми було видано 
Ресурсний посібник «Охорона здоров’я 
та права людини». Посібник висвітлює 
міжнародні механізми захисту прав 
людини, наводить приклади їх викорис-
тання в контексті різних порушень. Він 
стане у пригоді для фахових юристів, 
правозахисників, адвокатів, викладачів 
і студентів, які опановують медичне 
право.

Серед інших ініціатив і проектів, які 
підтримала програма, стали: серія 
навчальних заходів із прав людини 
в охороні здоров’я для адвокатів і правоза-
хисників, яка дала додатковий правовий 
інструментарій для практичної діяль-
ності та сприяла обміну досвідом; стажу-
вання для випускників вищих юридичних 
навчальних закладів, яке дало можли-
вість вивчити як національний, так і міжна-
родний досвід, а також здобути практичні 
навички ведення таких справ у судах.
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Фізична та фінансова доступність лікарських засобів є невід’ємною 
складовою забезпечення права на життя людини. Саме тому 2011 року 
ми підтримали створення Дорадчої ради спільнот із питань лікування. 
Ця організація об’єднала пацієнтів із різними діагнозами, але спільним 
прагненням – забезпечити доступне лікування через прозорі тендери, 
своєчасні поставки лікарських засобів, відповідальне ставлення до 
забезпечення лікування з боку медичних працівників.

ДОСТУП ДО ЖИТТЄВО
НЕОБХІДНИХ ЛІКІВ

Головною проблемою 
протидії епідемії гепатиту 
в Україні є надвисока ціна 
за ліки: вартість курсу 
лікування перевищує 
160 тис грн.
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За розрахунковими даними МОЗ, в Україні понад 2 мільйони людей 
інфіковано вірусними гепатитами В і С, а темпи поширення цієї хвороби 
найшвидші в Європі. Тому фонд підтримав ініціативи, які привертали 
увагу громадян до поширення гепатиту С, інформували про можливості 
профілактики та діагностики.

Держава не надає цільового фінансування для лікування хворих на 
гепатит. За сприяння програми низка неурядових організацій зібрали 
понад 1 000 підписів під петицією, що закликає державу профінансувати 
за рахунок державного бюджету 15 000 курсів лікування до 2015 року, 
забезпечити безкоштовне тестування та зниження щонайменше на 50% 
ціни на препарати для лікування вірусного гепатиту С.

За нашої підтримки у Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами 
28 липня у восьми регіонах країни було проведено безкоштовні тесту-
вання на виявлення хвороби, поширено інформаційні матеріали.

За підтримки програми в Полтаві, Сумах та інших регіонах було відкрито 
5 шкіл для пацієнтів. Понад 80 осіб щомісяця можуть отримати досто-
вірну інформацію, безкоштовно проконсультуватись у фахівця та поспіл-
куватися з іншими пацієнтами.
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Україна залишається епіцентром епідемії ВІЛ/СНІДу в Центральній і 
Східній Європі. Серед основних її причин – ін’єкційне вживання нарко-
тиків. Програму зменшення шкоди від уживання наркотиків спрямовано 
на профілактику цілого ряду негативних наслідків як для особи, яка 
вживає наркотики, так і для суспільства в цілому. Зокрема, її спрямовано 
на зменшення темпів епідемії ВІЛ/СНІДу й інших інфекційних захво-
рювань в Україні шляхом профілактичних заходів у середовищі осіб, які 
вживають наркотики ін’єкційним шляхом.

Програма «Громадське здоров’я» підтримує спільноти людей, яких безпо-
середньо зачепили проблеми вживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу. Ми 
підтримуємо адвокаційні ініціативи, спрямовані на покращення доступу 
вразливих груп до профілактики та лікування, захист прав уразливих 
груп – осіб, які вживають наркотики, людей, які живуть із ВІЛ, пацієнтів і 
лікарів програм ЗПТ, секс-працівників, а також запровадження прогре-

ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД 
УЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ
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сивних політик і практик, що забезпечують доступ указаних груп до 
програм профілактики та лікування.

Завдяки експертній та адвокаційній роботі програми Міністерство 
охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, Державна служба 
з контролю за наркотиками, Державна пенітенціарна служба та Мініс-
терство юстиції прийняли наказ щодо безперервності лікування 
методами замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) в місцях обмеження 
та позбавлення волі. Це стало значним кроком у забезпеченні права 
пацієнтів на доступ до життєво необхідного лікування в умовах позбав-
лення волі. Фонд надав підтримку міжвідомчій робочій групі при МОЗ 
України, координував роботу експертів, ініціював переговори та зустрічі 
з відповідними посадовцями, експертно супроводжував погодження 
наказу зазначеними міністерствами та відомствами.

Для посилення спроможності спільнот було проведено школу адвокації 
для пацієнтів ЗПТ. Випускники школи – пацієнти ЗПТ за підтримки 
програми досягли змін у політиках та практиках на місцевому рівні. 
Зокрема, було забезпечено безперервність ЗПТ в лікувально-профілак-
тичних закладах Житомирської та Донецької областей. Це забезпечить 
можливість планової госпіталізації пацієнтів ЗПТ, зокрема до пологових 
будинків. Також триває робота з забезпечення рецептурної форми видачі 
препарату, що має забезпечити більшу мобільність і свободу пацієнтів.

Кваліфіковані правові консультації та судовий захист, у тому числі 
у прецедентних справах, забезпечують захист прав представників 
указаних уразливих груп, що суттєво впливає й на доступність профі-
лактичних і лікувальних програм для них.

Програма й далі розвиває правозахисні ініціативи в цій галузі. 2011 року 
було створено Всеукраїнську правозахисну мережу. Вона об’єднала 
юристів та адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу 
вразливим групам населення – людям, які вживають наркотики, пацієнтам 
ЗПТ, людям, які живуть із ВІЛ (pravo.prostir.ua).





Рома України

Освіта та працевлаштування

Правозахист

Медико-соціальні посередники

Ромська молодь

Програма сприяє інтеграції ромів у суспільне життя 

України зі збереженням етнокультурної унікальності 

ромського народу.
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Відсутність належної освіти є перешкодою для повноцінної суспільної 
інтеграції ромського населення. Програма «Рома України» підтримує 
Центри розвитку дітей, які працюють із дітьми дошкільного віку, надає 
стипендії на навчання у вищих навчальних закладах, сприяє працевла-
штуванню ромів через професійне навчання.

У 2011–2012 роках за підтримки Ромського освітнього фонду (Будапешт) 
91 студент отримав можливість здобути вищу освіту за спеціальностями 
«юрист», «економіст», «фінансист», «медик», «інженер», «менеджер» 
тощо. Було профінансовано навчання 11 студентів на курсах іноземних 
мов.

У співпраці з програмою Інституту Відкритого Суспільства «Раннє 
дитинство» (Лондон) та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» 
програма підтримала роботу чотирьох центрів розвитку дітей раннього 

ОСВІТА 
ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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віку в Закарпатській області за напрямами «Відповідальне батьківство» 
та «Готуємося до школи».

2011 року програма «Рома України» розпочала напрям «Сприяння 
працевлаштуванню ромів», який допомагає ромам знайти роботу чи 
організувати власну справу. Ми підтримали 5 проектів, у ході яких 
ромів навчали професій, швачки, слюсаря, перукаря й інших з метою 
подальшого працевлаштування.

У Міжгірському районі Закарпатської області завдяки проекту 
Агенції розвитку територіальної громади «Промінь» було 
працевлаштовано ромів, які займатимуться сортуванням 
пластикового сміття та подальшим його пресуванням 
на відповідному обладнанні.
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ПРАВОЗАХИСТ

На відміну від більшості національних меншин України, роми не мають 
власної держави. Роми – друга за чисельністю етнічна група, яка 
зазнала геноциду під час Другої світової війни.

Інтеграція ромів є одним із найважливіших питань порядку денного 
Європейського Союзу щодо національних меншин.

Відсутність паспортів, яке часто означає повне безправ’я та соціальну 
незахищеність – одна з основних проблем, з якою стикаються роми 
України. Часто це. Фонд продовжив підтримувати проекти з паспорти-
зації в ромських громадах.
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10 проектів із паспортизації охопили ромські громади 
в 6 регіонах загальною кількістю 20 000 осіб. 285 ромів отримали 
паспорти. 1313 ромів одержали консультації з правових питань.

Ми консультували ромів щодо необхідності оформлення документів 
(паспортів, ідентифікаційних кодів тощо) в певні терміни, допомагали 
заповнювати заяви в паспортних столах та сплачувати державне 
мито – Елеонора Кулчар, керівник Закарпатського благодійного фонду 
«Благо».

У межах конкурсу «Посилення правових можливостей у ромських 
громадах України» було підтримано 10 проектів у семи регіонах 
компактного проживання ромів. Ці ініціативи спрямовано на прове-
дення серед ромів просвітницьких кампаній щодо прав людини, 
співпрацю з органами влади для виявлення порушень прав людини та 
запобігання їм.
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ 
ПОСЕРЕДНИКИ

Фонд сприяє впровадженню в Україні програми ромських медично-
соціальних посередників (медіаторів), яка довела свою ефективність 
у Румунії, Словаччині, Угорщині й інших країнах. Ромський жіночий фонд 
«Чіріклі» за нашої підтримки уже понад два роки втілює цю ініціативу в Україні.

Авторитетні представники громади, які мають її довіру й повагу, 
працюють медіаторами, надаючи консультації з найбільш проблемних 
питань життя ромів: звернення до лікарів, відвідання освітніх закладів, 
отримання соціальних виплат, виготовлення документів, що посвідчують 
особу, тощо. Посередники стали «місточком» між ромами та різнома-
нітними інституціями (дитсадками та школами, лікарнями й поліклініками, 
паспортним столом і РАГСом тощо).

Упродовж 2011 року роботою медіаторів, які працювали в п’яти регіонах 
України (Закарпатська, Львівська, Одеська, Донецька та Київська 
області), було охоплено майже 14 000 осіб.

Фонд пропонує практики й механізми роботи, які мають використовувати 
держава й органи місцевого самоврядування після припинення донор-

Для багатьох ромів 
допомога медично-
соціальних посередників 
була єдиною можливістю 
одержати допомогу 
та консультації щодо 
належних їм соціальних 
послуг і виплат
Максим Джум,
медіатор, ГО «Планета 
добрих людей», Одеса
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ської допомоги для проектів медично-соціальних посередників. Фонд 
сприяє роботі міжвідомчої робочої групи у складі Міністерства охорони 
здоров’я, Міністерства освіти й науки, молоді та спорту, Інституту законо-
давства Верховної Ради, міжнародних і громадських організацій. Ця 
група працює над затвердженням Національної програми медичних 
ромських посередників в Україні й аналогічних програм у Закарпатській 
та Одеській областях.
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РОМСЬКА МОЛОДЬ

Надання стипендій Ромського освітнього фонду для студентів-ромів, 
що навчаються у вищих навчальних закладах, дозволило сформувати 
певне середовище громадськозацікавленої ромської молоді. Колишні 
стипендіати отримують підтримку фонду для здійснення власних 
ініціатив у громадах, учаться знаходити найбільш проблемні питання та 
за допомогою команд однолітків-однодумців вирішувати їх.

Для ширшого залучення молодих ромів до громадських ініціатив 
програма «Рома України» провела всеукраїнський Форум ромської 
молоді. Було проведено тренінг із написання та підготовки громадських 
проектів, тренінги з залучення волонтерів. Наприкінці 2011 року було 
оголошено конкурс мінігрантів для ромських молодіжних організацій і 
підтримано 11 проектів, зокрема з організації новорічно-різдвяних свят 
для ромських дітей. Одеська громадська організація здійснила дослі-
дження Голокосту ромів в Одеській області. Організація «Аме Рома» 
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(Черкаська область) організувала низку спільних заходів української та 
ромської молоді задля боротьби з ксенофобськими настроями.
2011 року спільно з програмою «Схід-Схід: партнерство без кордонів» 
ми розпочали проект «Ромський скаутинг». Найбільша скаутська органі-
зація України («Пласт») і ромські активісти спільно вивчили досвід участі 
ромських дітей і молоді у виховних програмах за скаутською методикою 
у Словаччині. Ромська молодь побачила роботу інших громадських 
організацій, навчилася залучати дітей та молодь до скаутських програм.

Ромська молодь активно спілкується й у соціальних мережах: група 
«Терне Рома» в соціальній мережі «ВКонтакте» налічує понад 250 прихиль-
ників. Стипендіати, учасники молодіжних проектів і всі зацікавлені мають 
можливість комунікувати, знаходити однодумців, шукати нові підходи до 
вирішення проблем власних громад і планувати подальшу спільну діяль-
ність.





Схід-Схід: партнерство 
без кордонів
Міжнародне партнерство

Обмін найкращими практиками в Україні 

Програма розвиває довготривале стратегічне 

партнерство між громадськими організаціями різних 

країн для обміну ідеями та найкращими практиками.
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2011 року програма «Схід-Схід: партнерство без кордонів» спрямо-
вувала свої ресурси на поширення найкращого досвіду залучення 
громадськості до вирішення нагальних соціально-економічних і 
соціально-політичних проблем суспільства. Підтримуючи обмін 
успішними практиками громадської діяльності, програма сприяла 
експертному зростанню громадянського суспільства України та 
посиленню взаємодії між громадськими інституціями як на міжна-
родному, так і на національному рівнях.

Програма сприяє розвитку довготривалого стратегічного партнерства 
між громадськими організаціями різних країн, передусім Центральної та 
Східної Європи. Ми допомагаємо долати соціальні проблеми, які виникли 
в перехідний період після розпаду Радянського Союзу та соціалістичної 
системи.

140 українських громадських активістів і експертів взяли участь у міжна-
родних заходах у 2011 році за підтримки програми.

Спільно з Європейською програмою започатковано Індекс європейської 
інтеграції – аналітичний інструмент для виміру успіхів країн Східного 
Партнерства у здійсненні реформ.

Спільно з Європейською програмою та Фондом «Відкрий Україну» 
програма «Схід-Схід: партнерство без кордонів» підтримала серію 
міжнародних експертних дебатів, результатом яких стали рекомендації 
щодо впровадження реформ у різних галузях в Україні.

Проекти-обміни з громадськими організаціями Румунії, Словаччини, 
Болгарії, Македонії відкрили нові можливості для вдосконалення 
механізмів соціальної адаптації дітей – випускників інтернатів і дитячих 
будинків, розвитку освітніх та інтеграційних програм для ромських дітей, 
започаткування громадських центрів для соціальної допомоги ромському 
населенню, привернення інтересу інвесторів до побудови соціального 
житла.

МІЖНАРОДНЕ
ПАРТНЕРСТВО
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Під час обміну практиками адвока-
ційної діяльності для захисту прав 
людей з особливими потребами 
учасники з України, Польщі, 
Казахстану, Грузії, Киргизстану, 
Білорусі та Вірменії інформували 
суспільство та владу про необхід-
ність безпосереднього залучення 
осіб з особливими потребами до 
процесів місцевого планування.

Українські та чеські експерти 
розробили нові формати 
співпраці з протидії нелегальній 
міграції, а також інтеграційної 
допомоги особам, яким надано 
статус біженців. Серед напрямів 
співпраці – взаємна консуль-
тативна допомога й обмін 
програмами «економічної саморе-
алізації» та самозайнятості біженців.

За підсумками співпраці з зарубіжними експертами опубліковано 
довідники з питань європейських норм і стандартів, які регулюють 
питання міграції і притулку, найкращих практик впровадження реформ 
у різних сферах, зовнішнього незалежного тестування в освіті тощо.

Спільно з «Open Society Foundations» 2011 року було започатковано ініці-
ативу «Міст реформ», яка дозволяє обмінюватися досвідом найкращих 
впроваджених реформ у пострадянських і посткомуністичних країнах. 
Обговорення реформ у сфері юстиції та діяльності міліції, зокрема ДАІ, за 
участю фахівців із Грузії, Румунії, Болгарії, Молдови, Хорватії та Македонії 
дозволили окреслити інноваційні методи протидії корупції в цих сферах 
задля ефективного впровадження реформ.

Бюджетні видатки значно 
ефективніші, якщо 

у громади та місцевих 
чиновників є справжнє 

розуміння проблем людей 
з особливими потребами 

та з ними радяться під час 
розробки й упровадження 

таких проектів
Сергій Чумак,  керівник 
Полтавського осередку 

Союзу організацій 
інвалідів України
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2011 року модель міжнародних обмінів було поширено на співпрацю 
громадських організацій із різних регіонів України.

Понад 1100 учасників із більшості регіонів України поділилися своїм 
досвідом завдяки конкурсу з обміну найкращими практиками для україн-
ських організацій.

Тематика проектів – створення органів самоорганізації населення 
(ОСН), виконання соціальних замовлень з місцевих бюджетів, розвиток 
сільських шкіл як центрів громадської активності, інноваційна робота з 
молоддю, розвиток молодіжної підприємливості, студентське самовряду-
вання, медіація у школах, запобігання експлуатації дітей, відповідальне 
батьківство, екологічна освіта, соціальна допомога біженцям, розвиток 
громадської активності людей з особливими потребами, допомога 
невиліковно хворим тощо.

ОБМІН НАЙКРАЩИМИ 
ПРАКТИКАМИ В УКРАЇНІ

«Ми дізналися, що 
позашкільні заходи 
(як-то малі волонтерські 
проекти, гуртки з 
особистісного розвитку, 
проекти з утвердження 
толерантності та багато 
інших) можна спланувати 
цікавіше та з більшою 
ефективністю для 
залучення молоді до 
справ місцевої громади»
Олена Шинаровська, 
«Центр освітніх ініціатив», 
Львів
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Підтримані проекти стали «вікном до інновацій» для представ-
ників організацій, що опікуються проблемами вразливих категорій 
населення (люди з особливими потребами, невиліковно хворі та 
ВІЛ-інфіковані, кризові сім’ї, батьки-одинаки тощо). Обміни дали їм 
можливість ознайомитися з новими колегами «по цеху», з корисними 
ідеями для щоденної роботи, можливостями участі в нових ініці-
ативах, практиками конкретної діяльності на рівні громади щодо 
озвучення для суспільства потреб своїх підопічних. Виникли нові ідеї 
щодо працевлаштування молоді з особливими потребами, органі-
зації волонтерської роботи для соціальної допомоги вразливим 
верствам тощо.

Проекти, у яких брали участь вчителі і директоришкіл, ще 
раз нагадали про необхідність використовувати школи як 
майданчики для прищеплення молоді навичок активного й небай-
дужого громадянина та доцільність запровадження у школах на 
факультативному чи позакласному рівні основ «громадянської 
освіти».

За результатами проектів видано корисні порадники: збірка 
для директорів шкіл щодо розвитку громадськоактивної школи, 
найкращі практики діяльності ОСН, посібник із працевлаштування 
молоді на місцевому ринку праці, порадник-довідник у сфері паліа-
тивної допомоги.

11 проектів було підтримано в межах конкурсу «Обмін найкращими 
практиками самоорганізаці ї та громадської діяльності в селах, 
селищах і малих містах між неурядовими організаціями України». 
Активісти малих громад обмінялися найкращими практиками 
налагодження порозуміння та примирення між членами невеликих 
громад, правопросвітництва та правозахисту, розвитку громад-
ських традицій на селі, вирішення соціально-економічних 
проблем села, самоорганізаці ї в малих громадах, розвитку ОСББ 
тощо.

Подібні обміни надихають 
ще вчора незнайомих 

людей до співпраці 
в майбутньому, до 

об‘єднання зусиль своїх 
організацій

Ірина Таран, 
Громадська організація 

«Жіночі ініціативи», 
м. Пирятин 

Полтавської обл.
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Турбота про бездомних і літніх людей

Допомога біженцям

Підтримка закладів культури

Програма, яка діє з 2009 року, допомагає створювати 

нові можливості для людей, які найбільше 

постраждали від наслідків фінансово-економічної 

кризи.
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СПРИЯННЯ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ 
МОЛОДІ

У тренінгах із молодіжного 
працевлаштування взяли 
участь 3215 осіб. Іще 
3064 особи одержали 
індивідуальні консультації. 
Близько 2000 отримали 
постійну чи тимчасову 
роботу.

Для зменшення негативного впливу кризи на ринок праці Антикризова 
гуманітарна програма розробила проект із підтримки молодіжних 
центрів праці та центрів працевлаштування студентів. Ми підтримали 24 
ініціативи, які сприяли розширенню спектру послуг молодіжних центрів 
праці, розробці навчальних програм із питань започаткування власної 
справи, здійсненню аналітичних досліджень, підготовці посібників і 
навчальних матеріалів із працевлаштування та кар’єри.

Проекти університетських центрів кар’єри передбачали створення 
Інтернет-сторінок із базами даних потенційних роботодавців, студент-
ських резюме й інших довідкових матеріалів на тему працевлаштування. 
Виші також проводили ярмарки вакансій, дні кар’єри й інші заходи, що 
створювали комунікаційні майданчики для студентів і роботодавців.

За підтримки фонду Центр кар’єри Волинського національного 
університету імені Лесі Українки об’єднав зусилля регіональних 
вишів і створив єдиний портал мережі 12 навчальних закладів 
Волині для системної роботи з роботодавцями та студентами 
області. Університет також провів Ярмарок кар’єри «Луцьк-
2012», під час якого молодь подавала свої резюме робото-
давцям і діагностувала свої професійні здібності в «мобільному 
центрі профорієнтації» Луцького міського центру зайнятості. 
Студенти брали участь у тренінгах «Техніка пошуку роботи» та 
«Використовуй власний досвід», майстер-студіях Центру кар’єри 
«Співбесіда: секрети успіху» й «Досягнення цілі за 21 день».

Ми підтримали роботу п’яти молодіжних центрів праці (Вінницького, Львів-
ського, Полтавського, Тернопільського та Чернігівського). Львівський 
обласний молодіжний центр праці апробував модель тимчасової зайня-
тості молоді для набуття першого досвіду роботи. Завдяки проекту майже 
100 студентів Львова пройшли стажування на приватних підприємствах 
туристичної сфери як перекладачі, гіди, екскурсоводи до Євро-2012.
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Завдяки новій програмі роботи з молоддю, яку розробив Полтавський 
обласний молодіжний центр праці, кількість звернень до центру праці 
зросла на 10%. Почала працювати школа підприємницької діяльності 
«Молодь обирає бізнес». Навчання пройшли 100 осіб, а 21 випускник 
підготував бізнес-план для започаткування власної справи.

Проекти громадських організацій мали найбільшу соціальну спрямованість 
і передбачали інноваційні підходи до молодіжного працевлаштування.

Сільська громадська організація «Надія покоління» створила 
мобільну групу для надання соціальних послуг 170 самотнім 
громадянам похилого віку, які мешкають у селах Турійського 
району Волинської області. До проекту було залучено 20 
незайнятих молодих людей. Мобільна група здійснила майже 90 
виїздів до самотніх громадян. Надалі організація планує залучати 
незайняту молодь до оплачуваних громадських робіт – ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ, висадки лісу, очищення від бруду та 
впорядкування прибережних територій водоймищ тощо.
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ТУРБОТА ПРО БЕЗДОМНИХ 
І ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Ми підтримали 22 ініціативи, які допомогли пом’якшити наслідки кризи 
для бездомних і літніх людей. Проекти включали: надання термінових 
соціальних послуг та адресної гуманітарної допомоги самотнім і малоза-
безпеченим людям похилого віку; організацію волонтерських проектів із 
підтримки літніх осіб; проведення благодійних акцій зі збирання пожертв, 
продуктів харчування, ліків і засобів гігієни; надання медичних і санітарно-
гігієнічних послуг; організацію дозвілля літніх осіб, їх залучення до активної 
участі в суспільному житті. Для бездомних осіб було організовано безко-
штовне гаряче харчування, медичні обстеження. Було проведено заходи 
профілактики й запобігання поглибленню бідності дітей і їхніх родин.

Завдяки підтримці фонду вперше видано «Карту соціальних 
послуг Києва». Фонд «Соціальне партнерство» зібрав повну та 
якісну інформацію про 11 типів соціальних послуг, які надають 
бездомним особам у Києві громадські та державні організації. На 
карті позначено 85 пунктів соціальних послуг – місць харчування 
та ночівлі, юридичних, медичних, стоматологічних, психологічних 
консультацій, банків одягу та взуття, перукарень, душових, 
стоматологій, камер схову тощо.

Завдяки проекту «Соціальний патруль у Києві: підтримка людей 
у кризовій ситуації бездомності» Київської громадської організації 
«Народна допомога» запрацювали постійні бригади соціального патру-
лювання в Солом’янському та Святошинському районах столиці, які 
забезпечували бездомних харчуванням, одягом, засобами гігієни.

Чернігівський жіночий правозахисний центр надавав правову підтримку 
бездомним особам, які перебувають у Чернігівському центрі соціальної 
адаптації для бездомних і безпритульних. Для них було проведено низку 
семінарів із правової просвіти, надано допомогу у відновленні втрачених 
документів, роз’яснено важливі аспекти трудових, сімейно-шлюбних і 
цивільних правовідносин.
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Програма підтримала чотири регіональні проекти Міжнародного благо-
дійного фонду «Карітас України» в Івано-Франківській, Львівській і Хмель-
ницькій областях. Завдяки цій діяльності майже тисяча самотніх літніх 
пенсіонерів Західної України одержували продуктові набори, а також 
соціальні, медичні та побутові послуги.

У геріатричному будинку-інтернаті для літніх людей у Севас-
тополі було покращено медичне обслуговування 180 людей, 
із яких більшість жінки. ГО «Севастопольські мами» та МГО 
«Об’єднання патріотів Севастополя» в межах проекту «Будемо 
разом» закупили магнітолазер, електрокардіограф, інгалятор, 
дистилятор і предмети медичного призначення. Було обладнано 
пандус для зручності інвалідів на візках.
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ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ

Скорочення донорської допомоги та закриття ряду проектів з інтеграції 
біженців під час фінансово-економічної кризи ще більше погіршило 
становище цієї групи в Україні. Саме тому впродовж 2011 року 
Антикризова гуманітарна програма підтримала 9 проектів і програм із 
надання соціальної та гуманітарної допомоги біженцям, дітям-біженцям, 
дітям без супроводу дорослих, шукачам притулку та членам їхніх родин.

Одним із пріоритетів цього напряму був захист прав біженців, подолання 
ксенофобії та формування толерантного ставлення до біженців в україн-
ському суспільстві. Для цього влітку 2011 року на Закарпатті булдо 
організовано міжнаціональний дитячий табір «Джерела толерантності». 
Табір відвідали діти-представники 23 етнічних груп, які отримали змогу 
«зануритися» в життя інших культур.
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Проект «Подаруємо дітям літо!», який започаткував благодійний фонд 
«Рокада», було реалізовано на базі інтеграційного центру для біженців 
на масиві Троєщина, що в Києві. Було організовано літній табір для дітей-
біженців: там проходили курси української й англійської мов, крою та 
шиття, бісероплетіння, комп’ютерної грамотності, малювання, оригамі, 
ліплення. Для відвідувачів центру було проведено екскурсії в музеї, 
організовано низку національних свят.

Аналогічна програма для всебічного розвитку дітей-біженців працювала 
впродовж 2011 року на базі Адаптаційного центру для дітей-біженців і 
шукачів притулку «Віта», який заснував благодійний фонд «Співчуття» 
в Одесі. З дітьми працювали не лише викладачі української мови, а й 
психологи та фахівці з фізичного виховання.
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ПІДТРИМКА 
ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

Недостатність бюджетного фінансування царини культури стала 
особливо відчутною в період економічної кризи. Залежність профільних 
закладів (бібліотек, музеїв, заповідників тощо) від державного фінан-
сування створила реальну загрозу руйнування галузі, масштабних 
втрат культурних цінностей і навіть фізичного зникнення тисяч закладів 
культури в сільській місцевості. У відповідь на ці виклики Антикризова 
гуманітарна програма зосередилася на підтримці сільських бібліотек, 
музеїв і будинків культури.

У березні 2011 року Антикризова гуманітарна програма спільно з Україн-
ським центром розвитку музейної справи та Фондом Ріната Ахметова 
«Розвиток України» провела міжнародну конференцію «Громадська 
реформа музейного менеджменту та маркетингу». Понад 150 музейних 
працівників з усіх регіонів України, а також експерти з США, Польщі, 
Білорусі, Литви, Казахстану й Росії обговорили стан музейної справи 
в Україні, проаналізували вплив фінансово-економічної кризи на музеї 
та визначили ключові проблеми на шляху до впровадження інноваційних 
підходів до музейного менеджменту. Програма також підтримала органі-
зацію регіональних круглих столів, під час яких експертне середовище 
обговорило шляхи модернізації місцевих музеїв і покращення професійної 
комунікації задля втілення мережевих проектів на локальному рівні.

Масштабним проектом програми став конкурс «Перетворення закладів 
культури на осередки громадської активності та залучення творчих 
колективів до благодійництва», який мав на меті оживити сільські будинки 
культури шляхом запровадження нових форм роботи цих закладів 
у співпраці з громадськими та благодійними організаціями.

Програма допомогла багатьом сільським громадським організаціям 
об’єднати зусилля активістів, влади та бізнесу для підтримки місцевих 
осередків культури. Організаціям вдалося відремонтувати примі-
щення клубів, налагодити роботу гуртків для дітей і молоді, відновити 
роботу аматорських творчих колективів і провести декілька благо-
дійних концертів для залучення коштів на розвиток закладів культури. 
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Громадські організації, які працюють у сфері культури, об’єдналися 
в мережу й активніше обмінюються досвідом та ідеями.

У селі Растів Турійського району Волинської області завдяки 
ініціативі громадського об’єднання «Волинські перспективи» 
було відкрито оновлений сільський клуб – осередок громадської 
активності. Самі селяни зорганізувалися навколо сільського 
культурного осередку та зібрали близько 3 тисяч гривень 
на організацію дрібних ремонтних робіт. Місцеві бізнесмени 
передали для ремонту цеглу та шифер. Упродовж трьох місяців 
відбувалися щотижневі суботники для реставрації приміщення. 
Мешканці села розчистили територію, відремонтували стіни, 
відновили й оформили сцену, придбали офісну техніку та меблі, 
встановили світильники. Для учасників художньої самодіяльності 
було закуплено народні костюми. Облаштувавши приміщення, 
місцеві активісти перейшли до організації навчальних семінарів 
для охочих започаткувати власну справу у сфері сільського 
зеленого туризму.



Звіт незалежних 
аудиторів
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РОЗПОДІЛ ВИТРАТ 
ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна 
кількість 
проектів:
665

Загальна 
кількість 
організацій: 
449

Загальна 
сума: 
61642676 грн.



РЕГІОН
КІЛЬКІСТЬ 
ПРОЕКТІВ

З НИХ 
– ВСЕУКРА-
ЇНСЬКИХ

СУМА, ГРН.
З НИХ – ВСЕУКРАЇН-
СЬКИХ, ГРН.

АР Крим 21 4 1 465 895 214 690

Вінницька обл. 16 3 1 161 846 625 280

Волинська обл. 24 2 1 881 619 290 000

Дніпропетровська обл. 21 3 1 276 910 307 000

Донецька обл. 38 7 2 853 084 988 174

Житомирська обл. 2 0 111 100 0

Закарпатська обл. 39 3 1 997 297 307 184

Запорізька обл. 8 0 367 540 0

Івано-Франківська обл. 17 4 1 376 305 550 838

м. Київ 168 114 20 795 084 17 337 587

Київська обл. 7 3 965 300 271 500

Кіровоградська обл. 10 3 1 634 451 1 195 530

Луганська обл. 31 7 2 216 306 662 805

Львівська обл. 41 17 3 602 063 1 964 422

Миколаївська обл. 12 1 869 765 232 573

Одеська обл. 23 5 1 645 879 590 565

Полтавська обл. 19 4 1 240 740 395 975

Рівненська обл. 14 0 957 995 0

м. Севастополь 4 1 469 840 120 000

Сумська обл. 12 1 654 610 68 955

Тернопільська обл. 8 1 470 897 70 000

Харківська обл. 30 9 3 292 514 1 438 050

Херсонська обл. 14 3 1 184 371 376 450

Хмельницька обл. 12 0 1 541 893 0

Черкаська обл. 4 0 281 675 0

Чернівецька обл. 16 6 1 209 947 515 248

Чернігівська обл. 10 2 703 745 238 100

Операційні проекти 44 44 5 414 005 5 414 005

ВСЬОГО 665 247 61 642 676 34 174 931

РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ 
ПРОЕКТІВ ЗА РЕГІОНАМИ 
УКРАЇНИ
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ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДТРИМАНІ МФВ У 2011 РОЦІ

 ОРГАНІЗАЦІЯ Підтримано 
проектів

Загальна 
сума, грн

1. Агенція розвитку територіальної громади «Промінь» (90033, Закарпатська обл., с. Сойми, 
Міжгірський район, будинок 190, тел. (066) 715-51-28)

1 40 000

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

1 25 000

3. Асоціація «Власники житлових будинків Мелітополя» (72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
проспект Богдана Хмельницького, 85, кв. 8, тел. (0619) 43-26-59)

1 90 000

4. Асоціація громадських організацій «Соціально-економічні стратегії та партнерства» (83000, м. 
Донецьк, бул. Пушкіна, 13, 2-ий поверх, тел. (062) 381 32 91)

1 50 000

5. Асоціація захисту прав молоді Волині (43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 18, кім. 13, тел. (03322) 28-
46-84)

2 115 707

6. Асоціація міських громадських організацій «Фонд розвитку міста Тернополя ім. Володимира 
Лучаковського» (46001, м. Тернопіль, вул. Родини Барвінських, 4, тел. (067) 238-58-85)

1 150 000

7. Асоціація підприємців Балтського району Одеської області (66101, Одеська обл., м. Балта, вул. 
Уварова, 30, кв. 3, тел. (04866) 21-298)

1 15 700

8. Асоціація юристів м. Кам’янець-Подільського (32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Князів Коріатовичів, 9, тел. (3849) 5-19-11)

2 199 851

9. Афанасіївська сільська громадська організація «Злагода» (57342, Миколаївська обл., с. 
Афанасіївка, Снігурівський район, вул. Леніна, 13, тел. (05162) 3-17-87)

1 50 000

10. Білозерський районний осередок Херсонської обласної молодіжної громадської організації 
«Молодіжний центр регіонального розвитку» (75000, Херсонська обл., с. Широка Балка, 
Білозерський р-н, вул. К. Маркса, 98, смт. Білозерка, тел. (05547) 33-768)

3 131 030

11. 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)

1 380 198

12. 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)

2 264 040

13. 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)

1 160 000

14. Благодійна організація «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» (04060, м. Київ, вул. Щусєва, 
24, кв. 11, тел. (097) 14-17-456)

1 113 260

15. 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 56 000

16. Благодійна організація «Благодійний фонд «Дроп ін центр» (03126, м. Київ, а/с 50, тел. (044) 353-
19-24)

1 40 000

17. Благодійна організація «Благодійний фонд «Подільська громада» (21050, м. Вінниця, а/с 8009, тел. 
(0432) 57-22-24)

1 20 580

18. Благодійна організація «Благодійний фонд «Рокада» (03065, м. Київ, а/с 108, тел. (044) 501-56-96) 2 144 020
19. Благодійна організація «Волоський фонд розвитку громади» (52043, Дніпропетровська обл., с. 

Волоське, Дніпропетровський район, вул. Центральна, б. 18, тел. (067) 311-41-67)
1 40 000

20. Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Крона» (04070, м. Київ, вулиця 
Набережно-Хрещатицька, причал 4, ОКЦ «Дніпро-Плаза», тел. (044) 200-41-11)

1 99 500

21. Благодійна організація «Вчителі за демократію та партнерство» (02166, м. Київ, вул. Жукова, 45, 
к. 409, тел. (044) 228-86-77)

1 10 782

22. Благодійна організація «Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні» (м. Київ, 
вул. Межигірська, 87 Б, тел. (044) 467-75-69)

1 76 000

23. Благодійна організація «Івано-Франківський обласний благодійний фонд «Родина» (76000, м. 
Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого, 23б/1, тел. (0342) 72-50-49)

1 75 460
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24. Благодійна організація «Київський обласний благодійний фонд «Надія та довіра» (01133, м. Київ, 
вул. Дмитрівська, 96 - 98, кв. 6, тел. (044) 484-30-79)

2 295 625

25. Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Вертикаль» (03142, м. Київ, вул. Ак. 
Кримського, 4 А, офіс 110, тел. (044) 227-35-30)

1 55 000

26. Благодійна організація «Рада у справах людей похилого віку м.Києва» (04114, м. Київ, вул. 
Вишгородська, 67, тел. (044) 431-05-09)

2 222 320

27. Благодійна організація «Севастопольський благодійний фонд «Соціально-екологічний союз» 
(99028, м. Севастополь, вул. Єфремова, б.16, кв. 31, тел. (0692) 94-21-57)

1 200 000

28. Благодійна організація «Соціальна служба «Віфанія» (04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 2/6, офіс 2, 
тел. (044) 425-72-78)

1 50 000

29. 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)

3 231 798

30. Благодійна організація «Твоє право» (79060, м. Львів, а/с 2697/1, тел. (032) 243 94 09) 1 64 860
31. Благодійна організація «Український Форум Благодійників» (04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 18, оф. 

1, тел. (050) 536 77 92, (044) 425-92-94)
1 25 000

32. Благодійна організація «Фонд допомоги, становлення та розвитку» (88003, м. Ужгород, а/с 5, тел. 
(096) 949-31-62)

2 100 000

33. Благодійна організація «Центр освітніх ініціатив» (79019, м. Львів, а/с 2832, тел. (032) 235-87-11) 1 99 960
34. Благодійна організація «Центр ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя Перемога» (95000, м. 

Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, 24 кв. 127, тел. (0652) 49 74 43)
3 162 490

35. Благодійна організація «Чернігівський жіночий правозахисний центр» (14014, м. Чернігів, вул. 
Толстого,120, а/с 797, тел. (04622) 4 83 26)

1 48 160

36. Благодійна організація «Ялтинська Європейська стратегія» (01011, м. Київ, вул. Пушкінська, 45/2, 
кв. 27, тел. (044) 238-22-98)

1 239 200

37. Благодійна організація «Янгол Милосердя» (83077, м. Донецьк, вулиця Героїв труда, будинок 8, 
квартира 85, тел. (062) 208-30-03, (050) 931-20-09)

1 16 000

38. Благодійний фонд «Демократичні ініціативи» (01001, м. Київ, а/с В-271, тел. (044) 581-33-17, 510-
05-42)

2 109 068

39. Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» (03186, м. Київ, вул. Антонова 43, кв.25, тел. 
(044) 242 26 20)

1 5 396

40. Благодійний фонд «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії» (78200, Івано-Франківська обл., м. 
Коломия, вул. С. Петлюри, 98, тел. (03433) 216-91)

1 61 160

41. Благодійний фонд «Карітас-Caritas» Мукачівської греко-католицької єпархії (89424, Закарпатська 
обл., с. Минай, Ужгородський район, вул. П. Карпатського, 2а, тел. (0312) 66-45-23)

1 29 241

42. Благодійний фонд «Карітас-Івано-Франківської УГКЦ» (76493, Івано-Франківська обл., с. Крихівці, 
вул. Крихівецька, 102, тел. (0342) 77-99-89)

1 78 791

43. Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ» (79007, м. Львів, вул. Листопадового Чину, 12/8-А, тел. 
0322 720-844)

2 87 916

44. Благодійний фонд «Місцева ініціатива» (65110, м. Одеса, вул. Балківська, 36, кв. 55, тел. (067) 
480-64-99)

1 100 000

45. Благодійний фонд «Музеум» (65014, м. Одеса, вул. Польська, 19, ОММОК ім. О.В. Блещунова, 
тел. (048) 729-31-04)

1 11 650

46. Благодійний фонд «Олександрівський» (69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 33/127, тел. (061) 
62-52-27)

1 50 000

47. Благодійний фонд «Прометей» (65063, м. Одеса, вул. Сегедська, 1/3, кв. 38, тел. (048) 794-76-61) 2 168 235
48. Благодійний фонд «Світло і життя» (88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 33/7, тел. (0312) 61-27-

11)
1 33 000

49. Благодійний фонд «Спасіння душі» (85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Артема, 70, 
тел. (050) 195-54-39)

1 42 000

50. Благодійний фонд «Суспільні ресурси та ініціативи» (58000, м. Чернівці, бул. Героїв Сталінграду, 
буд. 20, кв. 32, тел. (0372) 52-52-71)

1 97 320

51. Благодійний фонд допомоги біженцям та переселенцям «Співчуття» (65107, м. Одеса, вул. 
Канатна, 83, к. 716-717, тел. (096) 160-22-71)

1 50 150



109

 ОРГАНІЗАЦІЯ Підтримано 
проектів

Загальна 
сума, грн

52. Благодійний фонд допомоги невиліковно хворим «Мати Тереза» (76002, м. Івано-Франківськ, вул. 
Новаківського, 8, тел. (034) 78 17 19, 50 14 00)

4 504 438

53. Благодійний християнський фонд «Солідарність» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Січових 
Стрільців, 34, тел. (0342) 77 73 31)

1 111 595

54. Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, 89, тел. (04595) 4-54-39)

1 49 562

55. Валякузьминська сільська громадська організація «Кодри Кузьмина» (60441, Чернівецька обл., с. 
Валя Кузьмина, Глибоцький р-н, вул. Головна, б. 222, тел. (0234) 3-64-40)

1 55 000

56. Відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації (35400, Рівненська обл., 
смт. Гоща, вул. Шевченка, б. 2, тел. (03650) 2-11-04)

1 10 651

57. Вінницька громадська організація «Інформаційно-просвітницький центр «Вісь» (21012, м. Вінниця, 
провулок Кутузова, б. 17, кв. 1, тел. (096) 588-62-14)

1 129 910

58. 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)

2 30 995

59. Вінницька обласна молодіжна громадська організація «Молодіжна ліга розвитку підприємництва» 
(21030, м. Вінниця, вул. Стахурського, 52/13, тел. 043257-80-98)

1 20 080

60. Вознесенська міська громадська організація «Агентство економічного розвитку» (56500, 
Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Пушкінська, 3/35, тел. (05134) 3-22-50)

1 46 700

61. Вознесенська міська громадська організація «Центр активності локальної «Сузір’я» (56500, 
Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Пушкінська, 3, офіс 35, тел. (05134) 3-80-11)

1 70 000

62. 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)

1 91 000

63. Волинська обласна громадська організація «Асоціація підтримки та розвитку об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення» (43010, м. Луцьк, 
вул. Глушець, 49, тел. (0332) 2000-32)

1 199 820

64. Волинська обласна громадська організація «Фонд місцевого розвитку» (43000, м. Луцьк, вул. 
Коперника, 8а, тел. (0332) 24-64-32)

3 460 950

65. Волинська обласна громадська організація «Центр правової допомоги» (45000, Волинська обл., 
м.. Ковель, вул. Грушевського, 14, тел. (03352) 7-39-92)

1 65 000

66. Волинська обласна громадська організація циган «Терне Рома» (43016, м. Луцьк, вул. Галшки 
Гулевичівни, 14/1, тел. (063) 394-39-55)

1 60 000

67. Володимирівська сільська громадська організація «Надія» Томаківського району 
Дніпропетровської області (53550, Дніпропетровська обл., с. Володимирівка Томаківський район, 
вул. Леніна, 36, тел. (099) 287-47-15)

1 40 000

68. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Громадський парламент» (м. Київ, вул. 
Мельникова, буд. 81, корпус 20, тел. (068) 351-59-25)

1 80 000

69. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини» 
(04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, к. 309, тел. (044) 417-4118)

3 284 261

70. Всеукраїнська благодійна організація «Українська Асоціація благодійників» (04209, м. Київ, 
проспект Оболонський, 37-в, к. 9, тел. (044) 412-39-82)

1 195 810

71. Всеукраїнська благодійна організація «Українська фундація правової допомоги» (03179, м. Київ, 
вул. Ірпінська, 69а, кв. 66, тел. (044) 422-60-84)

4 2 062 057

72. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» (01001, м. 
Київ, а/с 110 B, тел. (044) 229-28-42)

1 398 235

73. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (65014, м. 
Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел. (048) 738 68 30)

1 190 370

74. 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 43 800

75. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація учасників замісної підтримувальної терапії 
України» (49128, м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, 113, тел. (056) 785-89-83)

1 100 000

76. Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа «ОПОРА» (04070, м. Київ, а/с 43, 
тел. (044) 503-08-23)

3 450 500
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77. Всеукраїнська громадська організація «Інститут виборчого права» (04070, м. Київ, вул. Волоська, 
8/5, к. 324, 04070, тел. (044) 463-65-93)

1 106 000

78. Всеукраїнська громадська організація «Інститут політичної освіти» (01001, м. Київ, вул. 
Паторжинського, 4, офіс 4, тел. (044) 278-55-16)

1 176 980

79. Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України» (04212, м. Київ, а/с 56, Київ-
212, тел. (044) 419 00 61)

2 173 946

80. Всеукраїнська громадська організація «Національний екологічний центр України» (01032, м. Київ, 
вул. С.Петлюри, 1, тел. (044) 238-62-59)

1 38 609

81. Всеукраїнська громадська організація «Незалежна асоціація телерадіомовників» (01015, м. Київ, 
а/с 269, тел. (044) 254-55-56)

1 63 720

82. Всеукраїнська громадська організація «Спілка сільських жінок України» (38100, Полтавська обл., 
м. Зіньків, вул. Леніна, 89, тел. (053) 533-13-64)

4 298 100

83. Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної 
допомоги» (01034, м. Київ, вул. Гончара, 55 а, тел. (044) 239-72-98)

3 514 164

84. Всеукраїнська громадська організація «Українська стратегія» (03190, м. Київ, вул. Бабушкіна, буд. 
29 а, кв. 49, тел. (044) 253-78-83)

1 7 812

85. Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України» (79044, м. 
Львів, вул. Бойківська, 10/3, тел. (0322) 76-55-07)

2 437 737

86. Всеукраїнська громадська організація інвалідів користувачів психіатричної допомоги «Юзер» 
(21018, м. Вінниця, а/с 4985, тел. (0423) 53 03 60)

1 6 940

87. Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» (03057, м. Київ, вул. Академіка 
Янгеля, 4, офіс 126, тел. (044) 456-13-38)

1 134 562

88. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодий Рух» (04071, м. Київ, вул. Оболонська, 
21 А, тел. (044) 239 24 26)

1 116 760

89. 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 50 000

90. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Об’єднання «Європейська молодь України» 
(01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 4 поверх, тел. (044) 361-54-53)

1 100 000

91. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Центр субкультурних ініціатив «Урбан Х» 
(03113, м. Київ, пров. Артилерійський, 1 А, офіс 74, тел. (044) 456-92-90)

1 39 500

92. Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація Агенцій Регіонального Розвитку 
України» (01001, м. Київ, вул.Хрещатик, 4, оф.17, тел. (044) 494 18 96)

1 1 199 613

93. Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конгрес ромен України» (01001, м. Київ, вул. Мала 
Житомирська, 9-Б, тел. (044) 278-87-11)

1 24 000

94. Всеукраїнський благодійний фонд «Книги України» (03057, м. Київ, вул. Желябова, 2 кім.320, тел. 
(044) 455-58-91)

1 50 000

95. Всеукраїнський благодійний фонд «Соціальне партнерство» (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, 
тел. (044) 591-54-44)

3 160 824

96. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» (01034, м. Київ, вул. Пушкінська 9а, оф. 4, тел. (044) 235 
11 36, (044) 531 12 76)

4 357 446

97. Голопристанська районна громадська організація «Комітет самооборони села Стара Збур’ївка» 
(75631, вул. Піонерська, б. 4, с. Стара Збур’ївка, Голопристанський район, тел. (099) 774-36-79)

1 85 000

98. Громадська духовно-просвітницька організація «Чачімо» (62472, Харківська обл., м. Мерефа, вул. 
Оболонська, 28б, тел. (066) 799 17 72)

1 40 000

99. Громадська молодіжна організація ромів «Терне по нейво дром» (Молодь на новій дорозі) (88000, 
м. Ужгород, вул. Швабська, 32, тел. (050) 540 90 44)

1 30 000

100. Громадська наукова організація «Міжнародна асоціація гуманітаріїв» (61077, м. Харків, пл. 
Свободи, 6, кімн. 486 а, Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна, тел. (057) 705-
26-30)

1 168 360

101. Громадська організація «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону» (91000, м. Луганськ, 
45-А, офіс 24, вул. Братів Палкіних, тел. (0642) 58-5006)

3 214 525
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102. Громадська організація «Агентство сучасних ініціатив» (88017, м. Ужгород, вул. Добролюбова, 
6/31, тел. (099) 339-60-38)

1 65 000

103. Громадська організація «Агенція європейських інновацій» (79020, м. Львів, вул. П. Панча, 11/3, 
тел. (032) 293-53-43)

1 99 879

104. Громадська організація «Асоціація вільних журналістів» (95051, м. Сімферополь, вул. Гоголя/
Жигаліної, б. 100/1, кв. 3, тел. (0652) 249-410)

1 128 134

105. Громадська організація «Асоціація керівників шкіл м. Києва» (04215, м. Київ, пр-т Радянської 
Ураїни, 32-Є, тел. (044) 434 84 64)

1 43 800

106. Громадська організація «Асоціація підтримки розвитку місцевого самоврядування» (91033, м. 
Луганськ, кв. Шевченко, 14/67, тел. (0642) 59-97-05.)

1 46 980

107. Громадська організація «Асоціація розвитку місцевих громад» (52024, Дніпропетровська обл., с. 
Чумаки Дніпропетровський район, вул. Шкільна, 13, тел. (056) 729-22-07)

1 85 000

108. Громадська організація «Банк культури» (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 5, офіс 5, тел. (066) 
348-78-92)

1 124 400

109. Громадська організація «Бахчисарайський центр регіонального розвитку «Топ-Кая» (98405, АР 
Крим, м. Бахчисарай, вул. Кільцева, 11, тел. (050) 664-06-16)

3 73 070

110. Громадська організація «Бюро правової допомоги» (61010, м. Харків, проспект Гагаріна, 4, к. 87, 
тел. (057) 754-59-86)

1 517 756

111. Громадська організація «Відродження» Красноармійського району Донецької області (85347, 
Донецька обл., с. Миколаївка Красноармійського району, вул. Центральна, 43, тел. (0623) 53 04 
42)

1 40 000

112. Громадська організація «Відродимо Гадинківці» (Тернопільська обл., с. Гадинківці Гусятинський 
район, вул. Залізнична, 14, тел. (03557) 44-360)

1 40 000

113. Громадська організація «Вінницька обласна організація інвалідів «А-ВЕСТА» (21000, м. Вінниця, 
вул. 600-річчя, 52, кв.35, тел. (067) 700-50-76)

1 110 000

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

1 95 370

115. Громадська організація «Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 24, тел. (044) 223-13-45)

2 53 792

116. Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу 
«Фортеця» (01024, м. Київ, вул. Шовковична, 24, офіс 13, тел. (044) 253-24-88)

1 159 960

117. Громадська організація «Гей-альянс» (01001, м. Київ, а/с В-466, тел. (044) 332-00-63) 1 64 000
118. Громадська організація «Гродівський гурт» (85345, Донецька обл., смт. Гродівка 

Красноармійського району, вул. Донецька, 97, тел. (062) 53 21 42)
1 65 000

119. Громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини» (91034, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 
73, оф. 507, тел. (0642) 50-84-24, 35-72-32, 50-84-24)

3 249 800

120. Громадська організація «Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод громадян» 
(91055, м. Луганськ, а/с 98, тел. (0642) 55-34-25)

1 195 060

121. Громадська організація «Діксі Груп» (02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, тел. (044) 592-
81-20)

6 491 349

122. Громадська організація «Добропільський центр молоді «Добро» (85004, Донецька обл., м. 
Добропілля, вул. Залізнична, 18, тел. (050) 935-98-35)

1 30 000

123. Громадська організація «Еколого-культурний центр «Бахмат» (84528, Донецька обл., с. Званівка, 
Артемівський р-н, вул. Зелена, 1а, тел. (066) 272-30-04)

1 80 000

124. Громадська організація «Енеїда» (85142, Донецька обл., с. Олександро-Калинове 
Костянтинівський район, вул. Червоногвардійська, 9, тел. (050) 473-30-63)

1 30 000

125. Громадська організація «Євпаторійський центр регіонального розвитку» (97400, АР Крим, м. 
Євпаторія, вул. Крупської, 36, к. 11, тел. (06569) 2-90-60)

1 119 983

126. Громадська організація «Європа без бар’єрів» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, офіс 21, 
тел. (044) 238-68-43)

4 494 480

127. Громадська організація «Європейська дослідницька асоціація» (01030, м. Київ, вулиця Пирогова, 
буд. 4/26, кв. 9, тел. (044) 235-53-70)

1 325 178
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128. Громадська організація «Єдність» Гришинської сільської ради територіальної громади 
Красноармійського району Донецької області (85330, Донецька обл., с. Гришине, 
Красноармійський район, вул. Толбухіна, 32, тел. (0623) 53-92-94)

1 37 734

129. Громадська організація «За професійну журналістику» (01054, м. Київ, а/с 154, тел. (044) 287-70-
74)

2 382 300

130. Громадська організація «Захист прав селян» (вул. Леніна, 53, смт. Новопсков, тел. (064) 63-21-546) 1 49 900
131. Громадська організація «Західно-український медіа-центр «Нова журналістика» (79007, м. Львів, 

вул. Гребінки 5, офіс 1, тел. (032) 225-60-14, (050) 370-27-14)
3 245 000

132. Громадська організація «Іванівська веселка» (27130, Кіровоградська обл., с. Іванівка, 
Новоукраїнський район, вул. Центральна, б. 54А, тел. (050) 457-30-28, (050) 152-94-46)

1 45 000

133. Громадська організація «Ініціативна група «Севастопольські мами» (99045, м. Севастополь, вул. 
Рєпіна, будинок 18, кв. 67, тел. (050) 344-51-30)

2 149 840

134. Громадська організація «Інститут аналізу державної та регіональної політики» (43010, м. Луцьк, 
вул. Коперніка, 36 а, 3 поверх, тел. (050) 597 1290)

1 130 000

135. Громадська організація «Інститут власності і свободи» (01024, м. Київ, провулок Костя Гордієнка, 
10, кв. 31, тел. (044) 229-59-97)

1 118 574

136. Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» (36014, м. Полтава, вул. Шевченко, 
196, тел. (0532) 65-45-43)

1 25 000

137. Громадська організація «Інститут громадянського суспільства» (95047, м. Сімферополь, вул. 
Донського, буд. 22, к. 122, тел. (0652) 48-48-22)

2 68 482

138. Громадська організація «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (01034, м. 
Київ, вул. Рейтарська, 8/5-А, тел. (044) 235-63-27, 278-63-60)

2 507 750

139. Громадська організація «Інститут лідерства, інновацій та розвитку» (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 
9, пов. 8, тел. (044) 332-26-45)

1 8 000

140. Громадська організація «Інститут медіа права» (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 8, оф. 24, 
тел. (044) 284 61 64)

2 226 600

141. Громадська організація «Інститут правових досліджень і стратегій» (61002, м. Харків, а/с 10397, 
тел. (057) 700-67-71, 700-67-72)

5 617 189

142. Громадська організація «Інститут розвитку регіональної преси» (01030, м. Київ, тел. (044) 234-25-
66)

2 162 290

143. Громадська організація «Інститут розвитку та соціальних ініціатив» (м. Луганськ, кв. 50 лет 
Октября, б. 22, кв. 40, тел. (050) 102-27-12)

1 45 000

144. Громадська організація «Інститут соціальної політики регіону» (61166, м. Харків, 22, вул. Авіаційна, 
тел. (057) 702 06 94)

1 49 910

145. Громадська організація «Інформаційний прес-центр» (95005, м. Сімферополь, вул. 
Севастопольська, 8, офіс 106, тел. (0652) 25 15 48)

1 199 800

146. Громадська організація «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський простір» (02140, м. Київ, 
вул. Б.Гмирі, буд. 3, кв. 140, тел. (044) 572-93-37)

1 140 100

147. 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 37 500

148. Громадська організація «Карпатське Агентство Прав Людини «Вестед» (88009, м. Ужгород, вул. 8 
Березня, 46/125, тел. (0312) 61-96-61)

2 107 717

149. Громадська організація «Київська школа рівних можливостей» (03141, м. Київ, вул. 
Волгоградська, 23, офіс 32, тел. (044) 275-14-68)

1 26 540

150. Громадська організація «Клуб «Еней» (03057, м. Київ, вул. Довженка, 2, тел. (044) 455-62-84(86)) 1 64 000
151. Громадська організація «Кримська медіагрупа «Об’єктив» (95024, м. Сімферополь, вул. Дюльбер, 

7, тел. (050) 503-06-25)
1 24 000

152. Громадська організація «Кримський правозахисний альянс» (98600, АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 
б. 39, корпус 55, кв. 4, тел. (050) 102-27-12)

1 45 000

153. Громадська організація «Крок в майбутнє» (57160, Миколаївська обл., с. Новобогданівка, 
Миколаївський р-н, вул. Шевченка, 22А, тел. (0512) 76-51-10)

1 50 000
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154. Громадська організація «Крок вперед» (47226, Тернопільська обл., с. Оліїв, Зборівський р-н, вул. 
Залозецька, 6, тел. (097) 749-48-33)

1 30 000

155. Громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 33, 
офіс 8, тел. (044) 531 37 68)

7 771 431

156. Громадська організація «Луганська обласна організація «Центр Європейських Ініціатив 
Луганщини» (91011, м. Луганськ, кв. Єрьоменко, 1, кв. 19, тел. (066) 269-83-65)

1 20 800

157. Громадська організація «Львівське юридичне товариство» (79058, м. Львів, вул. Газова, 36/1, офіс 
37, тел. (0322) 94-92-63)

1 38 550

158. Громадська організація «Майбутнє ромів м. Берегово» (90202, Закарпатська обл., м. Берегово, 
вулиця Робоча, 54, тел. (099) 729-24-90)

1 40 000

159. Громадська організація «Мамай» (02095, м. Київ, Срібнокільська, 22а, кв. 55, тел. (097) 278-22-81) 1 117 400
160. Громадська організація «Міжрегіональний центр ЛГБТ-досліджень Донбас-Соцпроект» (87522, 

Донецька обл., м. Маріуполь, 7, вул.Трудова, тел. (066) 841-79-98)
1 178 290

161. Громадська організація «Мій дім - Карпати» (76018, м. Івано-Франківськ, а/с 83, тел. (0342) 50-02-
35)

1 50 000

162. Громадська організація «Молодіжна Альтернатива» (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 11/1, оф. 
214, тел. (044) 486-49-77)

1 72 710

163. Громадська організація «Молодіжна організація «Стан» (м. Луганськ, вул. Совєтська, 92, оф. 1, 
тел. (0642) 49 59 63)

1 11 440

164. Громадська організація «Моя Северинівка» (23126, Вінницька обл., с. Северинівка Жмеринського 
району, вул. Леніна, 2, тел. (04332) 3-56-42, 3-56-31)

1 60 000

165. Громадська організація «Надія покоління» (44863, Волинська обл., с. Маковичі, Турійський район, 
тел. 033639-87-22)

1 19 685

166. Громадська організація «Народна допомога - Київ» (03061, м. Київ, вул. Суздальська, 4/6, тел. 
(044) 455-00-05)

1 81 000

167. 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 39 665

168. Громадська організація «Наша перемога» (83064, м. Донецьк, вул. Шутова, б. 28 А) 1 73 960
169. Громадська організація «Наше майбутнє ХХІ Сторіччя» (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, 

вул. 29 Вересня, 10/24, к. 40, тел. (0536) 799 164)
1 32 350

170. Громадська організація «Незалежна асоціація журналістів-розслідувальників» (79071, м. Львів, а/с 
1580, тел. (050) 370-46-43)

1 184 370

171. Громадська організація «Незалежний центр політичних досліджень» (01034, м. Київ, вул. Лисенка, 
8, офіс 9, тел. (044) 279-24-35, 599-42-51, 599-4251)

2 135 180

172. Громадська організація «Немирівська спілка творчих ініціатив» (22800, Вінницька обл., м. Немирів, 
вул. Горького, 53, кв. 15, тел. (0432) 69-37-92)

1 54 000

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

1 80 000

174. Громадська організація «Новопсковська правозахисна група» (92303, вул. Леніна, 53, м. 
Новопсков, тел. (06463) 2-15-46)

1 72 000

175. Громадська організація «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики» (03113, м. Київ, вул. 
Лагерна, 30/32, тел. (044) 456-08-14)

1 41 157

176. Громадська організація «Об’єднання «Центр політичних студій та аналітики» (02140, м. Київ, 
Бажана, 26, кв. 314, тел. (044) 574-77-19)

1 100 000

177. Громадська організація «Одеська правозахисна група «Верітас» (65023, м. Одеса, а/с 259, тел. 
(048) 784-0394)

1 197 500

178. Громадська організація «Перлина» Красноармійського району Донецької області (85333, Донецька 
обл., с. Сергіївка, Красноармійський район, вул. Поштова, будинок 36, тел. (0623) 535-242)

1 40 000

179. Громадська організація «Платформа ідей» (м. Київ, вул. Академіка Грекова,252а, кв. 27) 1 69 690
180. Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» (21050, м. Вінниця, вул. 

Соборна, 72/314, тел. (097) 602-36-01)
2 447 000
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181. Громадська організація «Правозахисний центр «Поступ» (91055, м. Луганськ, вул. 
Інтернаціональна, 50, тел. (0642) 55-12-29)

1 158 100

182. Громадська організація «Регіональний центр соціальних досліджень «Праксіс» (84646, Донецька 
обл., м. Горлівка, вул. Беспощадного, 30, кв. 41, тел. (050) 481-02-89)

1 129 692

183. Громадська організація «Ресурсний центр для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
«Господарюємо разом!» (91055, м. Луганськ, вул. Пушкіна, 8, офіс 312, тел. (0642) 93-24-59)

2 230 123

184. Громадська організація «Ресурсний центр для об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків» (79019, м. Львів, вул. Смерекова, 2/5, тел. (032) 298-73-85)

1 160 000

185. Громадська організація «Сватівський центр правової інформації та консультацій» (92600, 
Луганська обл., м.. Сватове, вул. Леніна, 12, тел. (06471) 31-647)

1 40 000

186. Громадська організація «Селище» (23316, Вінницька обл., с. Селище Тиврівський р-н, вул. 
Жовтнева, 104 а, тел. (04355) 36-400)

1 31 211

187. Громадська організація «Спілка підприємців Тростянеччини» (42600, Сумська обл., м. Тростянець, 
вул. Горького, 58-А (а/с 10), тел. (05458) 66-8-50, 5-12-78)

2 187 000

188. Громадська організація «Спілка самаритян м. Луцька» (43020, м. Луцьк, вул. Декабристів, 23, тел. 
(0332) 299-298)

1 58 000

189. Громадська організація «Станично-Луганський центр правової інформації та юридичної допомоги» 
(93600, Луганська обл., смт. Станиця Луганська, вул. Леніна, 12, тел. (064) 723-15-52)

2 100 000

190. Громадська організація «Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра 
Разумкова» (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, тел. (044) 201-11-98)

3 589 755

191. Громадська організація «Український центр розвитку музейної справи» (04070, м. Київ, вул. 
Спаська, 37, тел. (044) 467-67-80, (067) 408-26-72)

1 184 000

192. Громадська організація «Укрпростір» (69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 76б/57, м. 
Запоріжжя, 69005, тел. (06123) 9-30-47)

2 89 640

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

1 90 000

194. Громадська організація «Фонд сільських громад Дворічанщини» (62702, Харківська обл., смт. 
Дворічна, вул. 35-ої Гвардійської дивізії, б. 26, тел. (05750) 77-946)

2 117 000

195. Громадська організація «Фонд Суспільної Безпеки» (02140, м. Київ, вул. Гришка Миколи, 9, офіс 
29, тел. (044) 331 68 31)

1 142 800

196. Громадська організація «Фундація «Центр суспільних медіа» (02100, м. Київ, вул. Академіка 
Шліхтера, 12, к.16, тел. (044) 284-97-17)

1 120 000

197. Громадська організація «Фундація імені Григорія Яхимовича» (79038, м. Львів, вул. Медової 
Печери, 38/57, тел. (032) 290-14-76)

1 80 000

198. Громадська організація «Харківський інститут соціальних досліджень» (61057, м. Харків, вул. 
Сумська, 4 оф. 25, тел. (057) 760 4623)

2 235 600

199. Громадська організація «Центр «Соціальна дія» (01001, м. Київ, а/с 480-В, тел. (044) 254-58-88) 1 140 800
200. Громадська організація «Центр громадської адвокатури» (79058, м. Львів, вул. К.Левицького, 97, 

тел. (032) 244 46 59)
3 230 700

201. Громадська організація «Центр громадянських свобод» (01004, м. Київ, вул. Басейна, 97, оф. 25, 
м. Київ 01004, тел. (044) 246-71-36)

1 72 000

202. Громадська організація «Центр дослідження суспільства» (04210, м. Київ, проспект Героїв 
Сталінграда, 26, кв. 214, тел. (067) 502-57-27)

1 70 000

203. Громадська організація «Центр європейської співпраці» (83092, м. Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької 
дивізії, 4/187, тел. (050) 654-56-21)

1 88 470

204. Громадська організація «Центр міської історії Центрально-Східної Європи» (м. Львів, вул. 
Академіка Богомольця, 6/2, тел. (032) 275-17-34)

1 119 920

205. Громадська організація «Центр освітнього моніторингу» (01042, м. Київ, вул. Філатова, 1/22, офіс 
106, тел. (044) 521-24-72)

2 488 178

206. Громадська організація «Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» (49000, 
м. Дніпропетровськ, а/с 907, тел. (0562) 716-45-77, 36-75-22)

1 55 000
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207. Громадська організація «Центр підтримки громадських ініціатив «Креатив» (57164, Миколаївська 
обл., с. Кірове, Миколаївський р-н, провулок Клубний, 4, тел. (0512) 51-51-10)

1 55 000

208. Громадська організація «Центр підтримки та розвитку реформ» (77503, Івано-Франківська обл., м. 
Долина, вул. Грушевського, 11 (2-поверх), тел. (03477) 2-52-30)

1 41 500

209. Громадська організація «Центр політико-правових реформ» (01001, м. Київ, вул. Костьольна, 8, 
офіс 24, тел. (044) 270-59-75, 599-01-93)

3 369 437

210. Громадська організація «Центр регіональних досліджень» (65074, м. Одеса, вул. Гайдара, 3а, тел. 
(048) 719-85-36)

1 190 065

211. Громадська організація «Центр ресоціалізації хімічно-узалежнених «Незалежність» (м. Вінниця, 
вул. Пирогова, 109/в, тел. (0432) 50-21-12)

1 56 000

212. Громадська організація «Центр соціального добробуту «Доброчин» (14017, м. Чернігів, а/с 435, 
тел. (0462) 67-71-81)

1 55 000

213. Громадська організація «Центр Стратегічного партнерства» (88017, м. Ужгород, вул. 
Університетська, 21, тел. (0312) 64-44-51)

1 63 274

214. Громадська організація «ЦЕНТР ЮЕЙ» (01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 10, тел. (044) 254-63-
09)

3 443 327

215. Громадська організація «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» (14000, м. 
Чернігів, вул. Горького, 57/1, тел. (046) 262 53 81)

2 134 800

216. Громадська організація «Чопська демократична спілка ромів» (89502, Закарпатська обл., м. Чоп, 
вул. Приозерна, 94, тел. (0312) 711-583)

2 105 400

217. Громадська організація «Школа політичної аналітики» (04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 6, офіс 
45, тел. (044) 238-27-63)

1 37 100

218. Громадська організація «Якість життя» (65012, м. Одеса, вул. Катерининська, 78, тел. (0482) 42-
90-02)

1 85 000

219. Громадська організація Асоціація Горлівської громади «Відродження та розвиток» (84601, 
Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 15, тел. (06242) 55-27-62)

1 110 000

220. Громадська організація Житомирське громадське об’єднання «Центр практичних біотехнологій 
«Агронова» (10025, м. Житомир, вул. Космонавтів, б. 14, кв. 8, тел. (041233) 0775)

1 35 000

221. Громадська організація Товариство циган Закарпаття «Рома» (88007, м. Ужгород, вул. 
Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)

1 98 200

222. Громадське об’єднання «Волинські перспективи» (43020, м. Луцьк, вул. Декабристів, 23, тел. 
(03322) 555-42)

4 217 100

223. Громадське об’єднання «Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський 
клуб» (39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, к. 15208а, тел. (053) 674-
15-65)

2 220 775

224. Громадське об’єднання «Розвиток системи гуманітарної освіти в Криму» (98635, АР Крим, м. Ялта, 
вул. Севастопольська, 2, тел. (0654) 32-30-13)

1 30 000

225. Громадське об’єднання «Самопоміч» (79017, м. Львів, вул. Й. Сліпого, б. 7, тел. (032) 297-1000) 1 97 651
226. Громадське об’єднання «Центр мистецтв «Світ молодим» (33022, м. Рівне, вул. Вітебська, 1, тел. 

(03622) 5-86-09)
1 70 000

227. Громадське об’єднання циган міста Білгорода-Дністровського «Нево Дром» (Новий шлях) (67000, 
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Дзержинського, 72, тел. (0484) 923-564)

1 60 300

228. Громадський Інформаційно-Методичний центр «Всесвіт» (61003, м. Харків, пров. Слюсарний, 10, 
кв. 2, тел. (057) 731 10 76)

1 100 000

229. Громадський Рух «Віра, Надія, Любов» (65011, м. Одеса, вул. Успенська, 53, тел. (048) 777-25-17) 1 62 550
230. Громадський центр «Ділові ініціативи» (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 26, 2 

поверх, тел. (0342) 77 65 55)
1 41 000

231. 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)

1 100 000
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232. Дніпропетровська обласна благодійна організація «Сяйво веселки» (52043, Дніпропетровська 
обл., с. Волоське, Дніпропетровський район, вул. Поштова, буд. 8, тел. (097) 807-64-96, (056) 789-
06-60)

4 114 750

233. Дніпропетровська обласна громадська організація «Відкриті двері» (53211, Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, вул. Микитіна, 8, тел. (05662) 9-10-81, (05662) 65-21-44)

1 19 000

234. Дніпропетровська обласна громадська організація «Дніпропетровський координаційно-експертний 
центр з питань регуляторної політики» (49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, 1/110, тел. (056) 
77-66-456)

2 169 546

235. Дніпропетровська обласна громадська організація «Незалежна асоціація журналістів» (49047, м. 
Дніпропетровськ, а/с 7013, тел. (056) 772-03-58)

2 207 000

236. Дніпропетровська обласна громадська організація «Промінь» (49094, м. Дніпропетровськ, вул.
Яружна, буд. 49а, к. 17, тел. (056) 78-98-018)

1 41 254

237. Дніпропетровська обласна громадська організація «Федерація козацького традиційного бойового 
мистецтва «Спас» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Грушевого, 9, тел. (050) 451-79-94)

1 50 000

238. Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування - Асоціація «Енергоефективні міста 
України» (79020, м. Львів, вул. Плетенецького, 2, офіс 1, тел. (032) 245-52-62)

1 71 526

239. Донецька обласна громадська організація «Взаємодія» (83001, м. Донецьк, проспект 
Дзержинського, 2/362, тел. (062) 385-38-89)

1 56 241

240. Донецька обласна громадська організація «Донецький прес-клуб» (83017, м. Донецьк, вул. 
Овнатаняна, 4, оф. 205, тел. (062) 345 17 95)

1 60 260

241. Донецька обласна громадська організація «Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу» 
(83001, м. Донецьк, вул. Щорса, 12, кв.11, тел. (062) 305 02 59)

1 126 730

242. Донецька обласна громадська організація «Рідна країна» (84330, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Маріупольська, 7, тел. (0626) 41-91-99)

1 57 840

243. Донецька обласна громадська організація «Фонд розвитку регіонів» (83050, м. Донецьк, бульвар 
Пушкіна, 32, офіс 7, тел. (062) 334-26-24)

1 136 942

244. Донецька обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» 
(83017, м. Донецьк, б. Шкільний, 7/42, тел. (062) 337 6316, (062) 645 88 42)

2 215 020

245. Донецький міський молодіжний центр мистецтв «Екоарт» (83114, м. Донецьк, вул. 
Університетська, 96, к. 313, тел. (062) 349-14-56)

1 56 604

246. Донецький молодіжний дебатний центр (83003, м. Донецьк, пр-т Ілліча, 79/31, тел. (062) 385 98 39) 1 321 675
247. Донецький обласний благодійний фонд «Оберіг» (85113, Донецька обл., м. Костянтинівка, 40-А, 

вул. 6 Вересня, тел. (06272) 2-08-24, (06272) 2-99-66)
1 40 000

248. Екологічна громадська організація «МАМА-86» (84528, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 
51, тел. (0627) 43-00-68)

1 58 000

249. Житомирська обласна громадська організація «Перспектива» (10001, м. Житомир, а/с 121, тел. 
(0412) 34-05-12)

1 76 100

250. Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство ромських жінок «Терне чая по нево дром» 
«(Молоді жінки на новій дорозі)» (88007, м. Ужгород, вул. Дендеші, 10, тел. (0312) 63-82-56)

1 40 000

251. Закарпатське обласне молодіжне ромське об’єднання «Романі Черхень» («Ромська зірка») (88000, 
м. Ужгород, вул. Ужанська, 80, тел. (050) 538-02-41)

2 62 250

252. Закарпатське обласне товариство ромів «Бахтало Дром» («Щаслива дорога») (88000, м. Ужгород, 
вул. Перемоги, 17/4, тел. (03122) 2-97-29)

1 40 000

253. Закарпатське обласне товариство ромів «Романі Чгіб» («Ромська мова») (88000, м. Ужгород, вул. 
Дарвіна, 19, тел. (0312) 63-81-35)

1 79 600

254. Закарпатське обласне товариство циган «Амаро Дром» (88000, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 46, 
тел. (03122) 25 509)

1 40 000

255. Закарпатське циганське культурно-просвітнє товариство «Романі Яг» (88007, м. Ужгород, вул. 
Дунаєвського, 18, м. Ужгород, Закарпатська обл.,88007, тел. (0312) 638 256, 61-39-56, 61-41-21)

1 9 550

256. Закарпатський обласний благодійний фонд «Благо» (88018, м. Ужгород, вул. Швабська, 17/2, тел. 
(063) 255-54-91)

2 235 364
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257. Закарпатський обласний благодійний фонд «Нове покоління» (88000, м. Ужгород, вул. 
Виноградна, 17, тел. (0312) 64-06-98, (0312) 61-25-37)

2 98 500

258. Закарпатський обласний благодійний фонд «Романо лунго трайо» («Ромське довге життя») 
(88000, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 25/7, тел. (03122) 36-156)

1 40 000

259. Запорізька обласна організація товариства Червоного Хреста України (69063, м. Запоріжжя, вул. 
Горького, 4а, тел. (061) 764-28-92)

1 14 900

260. Запорізький обласний благодійний фонд «Квітка життя» (72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
пл. Перемоги, 3, офіс 810, тел. (06192) 6-67-20)

1 60 000

261. Золотоніська громадська організація Община циган «Аме Рома» (19700, Черкаська обл., м. 
Золотоноша, вул. Новоселівська, 2 А, кв. 61, тел. (047) 37-22-075)

1 60 003

262. Золочівська районна громадська організація «Слобожанські оселі» (62210, вул. Молодіжна, 2, к. 
14, с. Одноробівка Золочівського району, тел. (057) 649-32-47)

1 42 500

263. Івано-Франківська обласна громадська організація «Станіславська правозахисна група» (76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2/40, тел. (0347) 31-331)

3 175 350

264. Івано-Франківська обласна організація «Молода просвіта» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. 
Володимира Великого, 9/7, тел. (050) 678-76-02)

2 37 040

265. Ізмаїльська міська громадська організація «Право на майбутнє» (68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, 
вул. Нахімова, 403/1, кв. 76, тел. (050) 391-01-08)

1 11 800

266. Калинівська громадська організація «Добробут» (93350, Луганська обл., смт. Калинове, 
Попаснянський район, вул. Зарічна, 13а, тел. (095) 65-85-148)

1 8 062

267. Кам’янець-Подільська асоціація сімейних лікарів «Сімейний лікар» (32330, Хмельницька обл., м. 
Кам’янець-Подільський, вул. Васильєва, 13 б, к. 36, тел. (038) 49-40-987)

1 10 000

268. Каховська міська громадська організація «Споживач» (74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. 
Мелітопольська, 143, тел. (099) 07-04-46)

1 89 316

269. Київська міська благодійна організація «Український інститут досліджень політики щодо 
громадського здоров’я» (01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 4, кв. 6, тел. (044) 278-31-32)

1 278 952

270. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, Володимирська, 64, 
тел. (044) 239-31-86)

2 127 400

271. Київський обласний осередок міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина» 
(08130, м. Київ, с. ПП Борщагівка Києво-Святошинського району, вул. Яр. Мудрого, 1а, тел. (044) 
406-58-00, 406-58-01)

2 202 343

272. Кіровоградська міська громадська організація «Взаємодопомога вільних людей» (м. Кіровоград, 
пров. Кінний, 6, к. 26, тел. (0522) 27-68-01)

1 56 000

273. Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння 
самоорганізації населення» (25005, м. Кіровоград, а/с 48, тел. (0522) 27-27-54)

1 160 000

274. Кіровоградське обласне об’єднання громадян «Фонд захисту землевласників та 
сільгосптоваровиробників» (25014, м. Кіровоград, пр. Інженерів, 11, тел. (0522) 55-25-44)

1 60 000

275. Кіровоградське обласне об’єднання громадян «Інститут соціокультурного менеджменту» (25006, 
м. Кіровоград, а/с 4/30, тел. (0522) 27 10 95)

1 982 040

276. Кіровоградське телевізійне інформаційне молодіжне об’єднання «Відкриті двері» (25006, м. 
Кіровоград, вул. Декабристів, 6/15, тел. (0522) 22-77-93)

1 35 000

277. Кіровоградський обласний благодійний фонд «Розвиток Кіровоградщини» (25002, м. Кіровоград, 
вул. Орджонікідзе, 7, офіс 505, тел. (050) 572-91-33)

1 20 000

278. Колективне підприємство «Інститут фундаментальних проблем високих технологій Української 
Академії наук національного прогресу» (03028, м. Київ, а/с 58, тел. (044) 525-60-33)

1 99 000

279. Конгрес національних громад України (04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к. 6, тел. (044) 425-97-58) 1 60 000
280. Конгрес ромів Закарпаття «Праліпе» (88007, м. Ужгород, вул. Богатирська, 45, тел. (0312) 61-37-

58)
1 40 000

281. Конотопська молодіжна громадська організація «Нове життя» (41615, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Лісового, 48/65, тел. (05447) 23-396)

1 25 000

282. Консультаційно-інформативний жіночий центр «Зоя» (87022, Донецька обл., с. Новокраснівка 
Володарського району, вул. Ватутіна, 91, тел. (06246) 2 36 38)

2 90 000
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283. Кримський республіканський благодійний фонд «Світ Криму» (95000, м. Сімферополь, вул. 
Чехова, 24, кв. 17, тел. (0652) 51 16 13)

2 241 216

284. Культурне товариство по захисту інтересів угорських ромів Закарпаття «Унг Ромен» (88000, м. 
Ужгород, вул. Пархоменко, 14/6, тел. (050) 665-49-79)

1 40 000

285. Культурне товариство циган Закарпаття «Ром Сом» (88018, м. Ужгород, вул. Мукачівська, 10/5, 
тел. (0312) 23-62-67)

1 40 000

286. Лабораторія досліджень ТЦК (02140, м. Київ, пр-т Бажана, 30, офіс 7, тел. (044) 574-64-11) 1 174 350
287. Лікарська асоціація Миколаївського регіону (54030, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 1-а, тел. 

(0512) 369 107)
1 232 573

288. Луганська обласна громадська організація «Центр творчих ініціатив «Східна Україна» (94015, 
Луганська обл., м. Стаханів, пр-т 50 років Жовтня, б. 14/16, кв. 15, тел. (0642) 710 215, (050) 592-
37-82, (095) 602-86-78)

1 55 370

289. Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка» (91055, м. Луганськ, вул. 
Лермонтова, 1 Б, офіс 209, тел. (0642) 530-115)

1 28 406

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

1 49 900

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

3 311 200

292. Луганське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» 
(93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 14, к. 26, тел. (0645) 2 42-196)

3 199 940

293. Луцька міська громадська організація «Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу» 
(43000, м. Луцьк, вул. Коперника, 8а, офіс 9 (4-й поверх), тел. (0332) 78-82-89)

1 160 000

294. Луцький Національний технічний університет (43018, м. Луцьк, вулиця Львівська, 75, тел. (0332) 
746-103)

1 25 000

295. Львівська громадська організація «Центр досліджень місцевого самоврядування» (79000, м. Львів, 
проїзд Крива Липа, 6 (3-й поверх), тел. (032) 297-53-09)

2 335 100

296. Львівська міська громадська наукова організація «Центр досліджень визвольного руху» (79026, м. 
Львів, вул. Козельницька, 4/501, тел. (032) 299-45-15)

1 145 500

297. Львівська міська громадська організація «Дівочий клуб «Юнка» (79049, м. Львів, пр. Червоної 
калини, 121/84, тел. (0322) 22-86-59)

1 50 000

298. Львівська міська громадська організація «Інститут політичних технологій» (79008, м. Львів, пл. 
Ринок, 8, тел. (032) 235 48 61)

1 49 550

299. Львівська міська громадська організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» (79495, Львівська 
обл., смт. Винники, вул. І.Франка 69, тел. (0322) 96 33 03)

2 131 317

300. Львівська міська громадська організація «Фонд «Демократичний семінар» (79000, м. Львів, вул. 
Університетська, 1, кімн. 318, тел. (032) 240-35-70)

1 55 800

301. Львівська міська громадська організація «Центр освітньої політики» (79008, м. Львів, Пл. Ринок, 8, 
тел. (0322) 354-861)

1 138 126

302. Львівська обласна організація Всеукраїнської Громадської Організації «Громадянська мережа 
ОПОРА» (79007, м. Львів, вул. Наливайка, 7/6, тел. (0322) 54-61-63)

1 2 045

303. Львівський обласний комітет профспілки «Солідарність» (79058, м. Львів, вул. Сорочинська, 8/19, 
тел. (0322) 31 72 38)

1 27 376

304. Львівський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний 
центр працевлаштування» (79000, м. Львів, вул. Вороного, 3, тел. (032) 225-57-34)

1 31 724

305. Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного приватного 
університету» (72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2, тел. (0619) 43-04-09)

1 12 000

306. Миколаївська міська громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва» (54001, м. 
Миколаїв, а/с 54, тел. (0512) 47-38-79)

1 49 376

307. Миколаївське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Рух в підтримку 
колишніх в’язнів України «Подолання» (54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131 в, тел. (098) 
424-73-66)

1 30 000
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308. 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)

3 196 181

309. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (54001, м. Миколаїв, вул. 
Адміральська, 4 а, тел. (0512) 37-85-89)

1 89 935

310. Миргородська міськрайонна громадська організація «Миргородські Рома» (37600, Полтавська 
обл., м. Миргород, вул. Миру, 9, тел. (066) 987 25 11)

1 40 000

311. Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (79000, м. Львів, а/с 316, тел. (0322) 
257-682)

2 315 778

312. Міжнародна благодійна організація «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» 
(01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 28, оф. 7, тел. (044) 248 72 39)

2 406 370

313. Міжнародна благодійна організація «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» (03127, м. Київ, вул. 
Васильківська, 53, к. 1, офіс 93, тел. 044 257 19 29)

4 678 942

314. Міжнародна благодійна організація «Фонд підтримки міжнародного співробітництва України» 
(04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4 А, 3 поверх, к. 2, тел. (044) 220-18-40/41)

2 199 024

315. Міжнародна благодійна організація «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти» 
(01133, м. Київ, вул. Філатова, б. №1/22, пом. 106, тел. (044) 254-40-97)

2 374 924

316. Міжнародна громадська організація «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» (03055, м. Київ, а/с 
282, тел. (044) 537 62 30, (050) 358 26 81)

1 18 850

317. Міжнародна громадська організація «Інтерньюз–Україна» (04112, м. Київ, вул. Ризька, 15 (а/с 57), 
тел. (044) 458-4440)

2 260 238

318. Міжнародна громадська організація «Міжнародний центр перспективних досліджень» (04050, м. 
Київ, вул. Пимоненка, 13а, тел. (044) 484-4400, 484-4401)

1 200 000

319. Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (01042, м. 
Київ, бульвар Дружби Народів, 21, офіс 1, тел. (044) 537-36-75, 528-21-27)

1 100 796

320. Міжнародна громадська організація «Українська громада» (04071, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 
29, офіс 2, тел. (044) 332-12-54)

2 151 500

321. Міжнародна громадська організація «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ» (04070, м. 
Київ, вул. Іллінська, 18, офіс 1, тел. (044) 425-92-58 (59))

1 190 000

322. Міжнародний благодійний фонд «Академія української преси» (04208, м. Київ, вул. Порика, 11а, 
кв. 56, тел. (050) 330-51-81)

4 401 790

323. Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу» (01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, 
офіс 423, тел. (044) 353-71-00)

1 43 700

324. Міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» (04080, м. 
Київ, вул. Фрунзе, 24-б, офіс 1, тел. (044) 455 69 81)

1 150 000

325. Міжнародний благодійний фонд «Український жіночий фонд» (04050, м. Київ, вул. Артема 79, 
оф.38, тел. (044) 568 5389)

1 40 000

326. Міжнародний благодійний фонд «Фундація юридичних клінік України» (04070, м. Київ, вул. 
Ільїнська, 12, офіс 314, тел. (044) 390-70-22, 203-02-73)

1 28 000

327. Міжнародний Благодійний Фонд Відродження Києво-Могилянської Академії (04655, м. Київ, вул. 
Сковороди, 2, тел. (044) 238-2763, 238-27-62)

2 112 000

328. Міжнародний жіночий правозахисний центр «ЛаСтрада – Україна» (03113, м. Київ, а/с 26, тел. 
(044) 205 36 94)

1 4 710

329. Міжнародний фонд охорони здоров’я та навколишнього середовища «Регіон Карпат» (89600, 
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Мічуріна, 3, тел. (03131) 3-21-22)

1 79 993

330. 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)

1 120 000

331. Міська громадська організація «Сєвєродонецька агенція розвитку громади» (93400, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32а, тел. (06452) 551-50)

1 50 000

332. Міська громадська організація «Сприяння позашкільній освіті та соціальному захисту дітей і 
підлітків Палацу дітей та молоді» (33028, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 10, тел. (067) 362 03 89)

1 4 458

333. Міська молодіжна громадська організація «Вітрила надії» (84604, Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Прометея, 13, тел. (050) 472-47-77)

1 50 000
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334. Міська молодіжна громадська організація «Молодіжна Альтернатива «М’АРТ» (14000, м. Чернігів, 
а/с 79, тел. (046) 277-41-10)

2 238 100

335. Міський благодійний фонд «Молода Громада» (65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 11, м. 
Одеса, 65009, тел. (048) 715-36-06)

1 28 000

336. Молодіжна громадська організація «Академія Української молоді» (79021, м. Львів, вул. С. 
Петлюри, 49/97, тел. (0322) 76-95-45)

1 6 900

337. Молодіжна громадська організація «За життя» (45008, Волинська обл., м.. Ковель, вул. 
Грушевського, 14, тел. (095) 623-40-11)

1 66 000

338. Молодіжна громадська організація «Інститут сталого розвитку» (61031, м. Харків, вул. Ромашкіна, 
8а, офіс 2, тел. (057) 77-55-672)

2 301 576

339. Молодіжна громадська організація «Рада студентів технічних університетів» (79013, м. Львів, вул. 
С. Бандери, 12/235)

1 14 578

340. Молодіжна громадська організація «Творче молодіжне об’єднання «Нівроку» (46016, м. Тернопіль, 
вул. Симоненка, 1, кв. 129, тел. (0352) 420 172)

3 186 104

341. Молодіжна громадська організація «Центр правових та політичних досліджень «СІМ» (79000, м. 
Львів, а/с 106-66, Головна пошта, тел. (032) 297 19 32)

1 54 950

342. Молодіжна громадська організація «Центр прогресивної молоді «Апельсин» (14033, м. Чернігів, 
вул. Червоногвардійська, 6, оф.64, тел. (0462) 605-616)

1 60 000

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

1 98 551

344. Молодіжний громадський центр «Еталон» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Павлика, 10, кімн. 17-
19, тел. (0342) 50 25 25)

1 199 971

345. Молодіжний центр праці при управлінні у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації (14000, м. 
Чернігів, пр. Миру, 49, офіс 9, тел. (0462) 600-301)

1 27 685

346. 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 35 000

347. Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (04655, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2, 
корп. 1, к. 216, тел. (044) 425-60-59)

1 80 000

348. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (61024, м. 
Харків, вул. Пушкінська, 77, тел. (057) 704 11 20)

1 50 000

349. Непідприємницька громадська організація «Західноукраїнський центр соціального партнерства» 
(33028, м. Рівне, а/с 114, тел. (0362) 22-10-81)

1 90 000

350. Неприбуткова громадська організація «Клуб громадянських ініціатив» (83110, м. Донецьк, вул. 
Прожекторна, 5 а/64, тел. (062) 345-95-45)

1 60 338

351. Новоазовська районна громадська організація «Фонд розвитку громад Новоазовського району 
Донецької області» (87600, Донецька обл., м. Новоазовськ, вул. Енгельса, 80б, тел. (06296) 3-19-
41)

1 80 000

352. Обласна молодіжна громадська організація «Волинський інститут права» (43010, м. Луцьк, вулиця 
Глушець, 49, офіс 51, тел. (0332) 78-59-52)

1 70 000

353. Обласний молодіжний центр праці (36039, м. Полтава, вул. Коцюбинського, 6, к. 510, тел. (0532) 
50-06-53)

1 24 241

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

3 172 115

355. Одеське обласне товариство ромської культури «Романі Збора» (65122, м. Одеса, вул. Ак. 
Корольова, 85/85, тел. (048) 746 98 96)

1 35 000

356. Одеський національний політехнічний університет (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, тел. (048) 
734-83-03)

2 49 944

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

2 180 000

358. Олександрійський районний благодійний інформаційно-консультаційний центр (28000, 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 27, тел. (05235) 9-07-08, 9-08-31)

1 62 921
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359. Освітній ресурсний центр (79019, м. Львів, а/с 2832, тел. (03229) 71 857) 1 26 000
360. Павлоградський міський благодійний фонд «Горєніє» (51400, Дніпропетровська обл., м. 

Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 403, тел. (05632) 6-02-81)
3 175 360

361. 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)

2 100 000

362. Пирятинська районна громадська організація «Жіночі ініціативи» (37000, Полтавська обл., м. 
Пирятин, вул. Шевченка, 33, тел. (050) 015-77-47)

3 175 020

363. Подільський центр прав людини (21050, м. Вінниця, а/с 8216, тел. (0432) 35 52 97) 1 49 760
364. Полтавська міська централізована бібліотечна система (36021, м. Полтава, вул. Алмазна, 6/11, 

тел. (0532) 63-33-21)
1 32 000

365. Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громади «Ініціатива» (36000, м. 
Полтава, вул. Ю. Кондратюка, 19, к. 24, тел. (050) 983-21-71)

1 60 000

366. Полтавський обласний медіа-клуб (36013, м. Полтава, вул. Демократична, 34, тел. (0532) 610-479) 1 60 000
367. Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України» (36023, м. Полтава, бульв. Конева, 6/1, тел. (05322) 24 883, (0532) 569560)
1 23 254

368. Райгородська селищна громадська організація «Успіх» (84150, Донецька обл., с. Райгородок, 
Слов’янський район, вул. Горького, 1, тел. (06262) 2-83-69)

1 69 310

369. Районна громадська організація «Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада» 
(92900, Луганська обл., м. Кремінна, пл. Красна, б. 4, м. Кремінна, тел. (06454) 31-744, (050) 938-
82-36)

1 79 700

370. Регіональний громадський благодійний фонд «Право і демократія» (79000, м. Львів, проїзд Крива 
Липа, 6, тел. (032) 297 19 32)

1 89 600

371. Риковичівська сільська громадська організація «Риковичі» (45340, Волинська обл., с. Риковичі 
Іваничівський район, вул. Центральна, 74, тел. (0372) 96-4-33)

1 40 000

372. Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» (33028, м. Рівне, а/с 80, м. 
Рівне, 33028, тел. (0362) 26-39-43, 26-38-47)

1 85 000

373. Рівненська обласна молодіжна громадська організація «Товариство «Вишнева гора» (33013, м. 
Рівне, вул. С. Петлюри, 34/1, тел. (096) 54-94-232)

1 60 000

374. 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 92 000

375. Рівненська обласна правозахисна громадська організація «Агентство журналістських 
розслідувань» (33010, м. Рівне, вул. Макарова, 8/161, тел. (066) 257-13-31)

1 85 760

376. 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)

4 240 126

377. Рівненське обласне громадське об’єднання учасників бойових дій, ветеранів військової служби, 
правоохоронних органів «Справедливість і порядок» (33000, м. Рівне, в/м №45, б. 3, кв. 1)

1 60 000

378. Сільська громадська організація «Разом» (45312, Волинська обл., с. Стара Лішня, Іваничівський 
район, вул. Миру, 49, тел. (03372) 96-640)

1 45 000

379. Сімферопольська міська громадська молодіжна соціально-екологічна організація «Світло» (95050, 
м. Сімферополь, вулиця Ростовська, 21, офіс 19, тел. (0652) 70-60-72)

2 155 060

380. Сімферопольська міська громадська організація «Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція 
та розвиток» (95006, м. Сімферополь, вул. Хацка, 13, к.1, тел. (0652) 505 812)

2 120 270

381. Сімферопольська міська громадська організація «Регіональна Рада Експертів» (95013, м. 
Сімферополь, пр-т Вернадського, 145, кв. 5, тел. (098) 631-35-48)

1 98 390

382. Скадовська районна громадська організація «Скадовщина - мій рідний край» (75700, Херсонська 
обл., м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 46, тел. (050) 772-42-16, (05537) 5-34-13)

1 65000

383. Смілянська громадська організація ромів (циган) «Всаро їрі» («Вся сім’я») (20700, Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Буденного, 8, тел. (063) 149-26-19)

1 24 850

384. Сокальська районна асоціація інвалідів Львівської обласної асоціації інвалідів (80028, Львівська 
обл., м. Сокаль, вул. Івасюка, 33, с. Забужжя, Сокальський р-н, тел. (03257) 7-37-64)

1 60 000
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385. Спілка громадських організацій «Всеукраїнська асоціація захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації» 
(03110, м. Київ, тел. (044) 332-21-80)

1 32 966

386. Старченківський сільський центр культури і спорту (87020, Донецька обл., с. Старченкове 
Володарський район, вул. Шкільна, тел. (06246) 23-188)

1 83 373

387. Сумська міська громадська організація «Молодіжна педагогічна спілка» (40030, м. Суми, вул. 
Горького, 2, кімн. 5, тел. (095) 846-55-89)

1 44 500

388. Сумська міська громадська організація «Центр досліджень регіональної політики» (40030, м. 
Суми, вул. Горького, 2, тел. (0542) 60-10-13)

2 90 575

389. Сумська міська громадська організація «Центр Європейських Ініціатив» (40030, м. Суми, вул. 
Воскресенська, 1, офіс 429, тел. (0542) 79-86-68)

2 78 535

390. Сумська обласна громадська організація «Бюро Аналізу Політики» (40000, м. Суми, Покровська 
площа, 6, офіс 4, тел. (0542) 61-09-01)

1 70 000

391. Сумська обласна громадська організація «Правова допомога» (40007, м. Суми, вул.Нижньо-
Сироватська, 54 а, тел. (0542) 33-03-18)

1 25 000

392. Сумська обласна молодіжна громадська організація «Клуб ресоціалізації хімічно узалежнених 
«Шанс» (40003, м. Суми, вул. Привокзальна, 3, а, тел. (0542) 78 3538)

1 64 000

393. Творче об’єднання «Технології оптимального розвитку особистості» (25005, м. Кіровоград, а/с 48, 
тел. (0522) 27-27-54)

2 213 490

394. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноармійської 
міської ради (85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Соціалістична, 22, тел. (06239) 2 06 
55; (06239) 2 63 31)

1 32 760

395. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Підволочиського 
району (47800, Тернопільська обл., смт. Підволочиськ, вул. Лисенка, 2, тел. (03548) 2-10-52)

1 35 220

396. Територіальний центр соціального обслуговування Мелітопольської міської ради Запорізької 
області (72304, Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Комунарів, б. 50, тел. (0619) 41-33-59, 41-
35-27)

1 51 000

397. Тернопільський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Молодіжний центр працевлаштування» (46000, м. Тернопіль, вул. к. Сліпого, 3, к.3, тел. (0352) 
25-06-98)

1 29 573

398. ТОВ «Видавництво «Таксон» (04050, м. Київ, а/с 25, тел. (044) 483-2746) 1 52 000
399. ТОВ «Інформаційно-аналітична агенція «Наш час» (01054, м. Київ, вул. Павлівська, 17, оф. 81, 

тел. (044) 569-10-74 (73))
1 32 000

400. Товариство «Український Народний Дім в Чернівцях» (58000, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2, тел. 
(0372) 52 80 59)

3 353 916

401. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАТЕЛ» (01032, м. Київ, вулиця С. Петлюри, 8, офіс 
6, тел. (044) 496-09-60)

1 100 000

402. Товариство з обмеженою відповідальністю «Книгарня Є» (01034, м. Київ, вул. Лисенка, б. 3, літера 
«А», тел. (044) 235-88-54)

1 19 820

403. Товариство музичної культури циган Закарпаття «Лаутарi» (Музикант) (88018, м. Ужгород, вул. 
Одеська, 33/25, тел. (03122) 3-71-27)

1 32 000

404. Тростянецька районна громадська організація «Голос громади» (Сумська обл., м. Тростянець, вул. 
Горького, 58а, тел. (05458) 6-68-50)

1 70 000

405. Ужгородська міська громадська організація «Ліга розвитку міжнародних зв’язків Потенціал» 
(88000, м. Ужгород, вул. Осипенка, 23, тел. (0312) 64-13-74)

1 16 410

406. Українська асоціація видавців Періодичної преси (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 22, оф.20, тел. 
(044) 425 5787)

1 93 250

407. Українська Студентська Спілка (04123, м. Київ, пр-т Правди, 4-А оф. 9, тел. (044) 254 16 61) 1 88 595
408. Український філософський фонд (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 321, тел. (044) 279 

16 70)
1 32 000

409. Українсько-польський журналістський клуб «Без упереджень» (03127, м. Київ, вул. Сєчєнова, 7 а, 
кв. 45, тел. (097) 225-98-52)

2 216 000

410. Фонд «Правова просвіта» (83050, м. Донецьк, пр. Ватутіна, 1-А, кім. 104, тел. 062 337-93-84) 2 146 845
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411. Фонд розвитку Волинського Національного Університету імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, 
проспект Волі, 13, каб. 131, тел. (0332) 24-15-44)

2 58 357

412. Фундація імені князів-благодійників Острозьких (33027, м. Рівне, вул. Драгоманова, 11 (а/с 114), 
тел. (0362) 22-10-81)

1 160 000

413. Харківська міська громадська організація «Харківський інститут соціальних досліджень» (61057, 
м. Харків, вул. Сумська, 4, офіс 25, тел. (096) 364-87-14)

1 241 843

414. Харківська обласна молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив» (61144, 
м. Харків, вул. Академіка Павлова, 160Г, к. 31, тел. (050) 162-50-31)

1 198 500

415. Харківська правозахисна група (61002, м. Харків, а/с 10430, тел. (057) 700-67-71, (098) 236-52-07) 3 306 695
416. Харківське відділення Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України» - Товариство інвалідів Київського району (61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 47, тел. 
(057) 700-49-94)

1 22 650

417. Харківське обласне громадське об’єднання «Асоціація розвитку спільнот» (61002, м. Харків, а/с 
8755, тел. 057 759 80 09)

1 47 000

418. Харківське обласне національно-культурне товариство циган «Ромен» (62341, Харківська обл., с. 
Мала Данилівка, Дергачівський р-н, вул. Б. Хмельницького, 8, тел. (057) 757-95-96)

1 35 000

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

1 35 350

420. Харківський міський благодійний фонд «Благо» (61044, м. Харків, пр. Московський, б. 259, тел. 
(057) 716-72-38)

1 72 000

421. Харківський обласний благодійний фонд «Академія» (61000, м. Харків, вул. Лермонтовська, 27, 
тел. (057) 714-20-07, 716-44-05, 716-44-15)

1 7 585

422. Харцизьке міське товариство інвалідів «Іскра» (86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. 
Постишева, 220)

1 40 000

423. Херсонська міська Асоціація журналістів «Південь» (73000, м. Херсон, вул. Леніна, 18, тел. (0552) 
26 50 39)

2 246 450

424. Херсонська обласна організація Комітету виборців України (73036, м. Херсон, Придніпровський 
спуск, 1, офіс 8, тел. (0552) 32-50-26)

2 173 600

425. Херсонське міське громадське об’єднання «За майбутнє Херсона» (73000, м. Херсон, вул. 
Суворова, 37, тел. (0552) 26 31 46)

1 130 000

426. Херсонський обласний благодійний фонд «Об’єднання» (73000, м. Херсон, пр. Ушакова, б. 62, кв. 
35, тел. (0552) 49-28-17)

1 19 975

427. Херсонський обласний фонд милосердя та здоров’я (73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, тел. 
(0552) 49-60-03)

2 244 000

428. Хмельницька обласна громадська організація «Подільська правова ліга» (29000, м. 
Хмельницький, пров. Пушкіна, 1, тел. (0382) 702-742)

4 460 870

429. Хмельницьке обласне громадське об’єднання адвокатів «Агенція захисту» (29013, м. 
Хмельницький, вул. Подільська, 3, тел. (0382) 70 09 62, (050) 376 1271)

2 658 392

430. Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» (29015, м. Хмельницький, тел. (0382) 78 59 
89)

1 72 780

431. Хмельницький регіональний благодійний фонд «Зміцнення громад» (30400, Хмельницька обл., м. 
Шепетівка, провулок Подільський, 20, тел. (03840) 41-860)

1 90 000

432. Хмельницький університет управління та права (29000, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8, тел. 
0382 71 75 76)

1 50 000

433. Центр єднання європейської молоді «За спільне майбутнє» (79008, м. Львів, пл. Соборна, 10/1, 
тел. 032 220-16-34)

1 49 650

434. Центр прав людини «Древо життя» (61103, м. Харків, вул. 23 Серпня, 55-Б, к. 41, тел. (057) 343 07 
07)

1 86 000

435. 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)

1 120 000
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436. Черкаська міська громадська організація «Товариство фахівців з промислового менеджменту» 
(18007, м. Черкаси, вул. Благовісна, 262, тел. (0472) 37 00 75)

1 158 176

437. Черкаська обласна громадська організація «Романі рота» (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, 
вул. Новоселівська, 2 А, кв. 61, офіс 2, тел. (067) 472-1058)

1 38 646

438. Чернівецька міська молодіжна організація «Клуб Української молоді» (58000, м. Чернівці, вул. 
Ломоносова, 2, тел. (0372) 55-57-34)

2 134 482

439. Чернівецька обласна громадська організація «Буковинська фундація підтримки регуляторної 
реформи в Україні» (58005, м. Чернівці, вул. Ковальчука, 1, тел. (03722) 3-21-35)

1 58 000

440. Чернівецька обласна громадська організація «Товариство «Буковина - наш дім!» (58000, м. 
Чернівці, вул. Університетська, б. 46, кв. 3, тел. (0372) 950-138)

1 60 000

441. Чернівецька обласна громадська організація «Фонд впровадження новітніх технологій» (58004, м. 
Чернівці, вул. Весняна, 48, тел. (050) 705 47 61, (099) 230 85 59)

2 135 000

442. Чернівецька регіональна громадська організація «Світле майбутнє для тебе» (58000, м. Чернівці, 
вул. О. Кобилянської, 33/5, тел. (0372) 520-021)

1 78 780

443. Чернівецьке обласне громадсько-молодіжне екологічне об’єднання «Буквиця» (58029, м. Чернівці, 
пр. Незалежності, 90Г, 81, тел. (03722) 3-10-32)

1 56 115

444. Чернівецький міський благодійний фонд «Життя заради життя» (58000, м. Чернівці, вулиця 
Старобельська, 3, тел. (0372) 57-24-67)

1 56 000

445. Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я» (58013, м. Чернівці, вул. Комарова, 28 Г, тел. 
(0372) 55-83-63)

1 46 000

446. Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців і підприємств малого бізнесу (58000, 
м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 3 (1 поверх), тел. (0372) 58-53-14)

1 79 334

447. Чернігівська міська молодіжна громадська організація «Поліський фонд міжнародних та 
регіональних досліджень» (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 68, оф. 916, тел. (0462) 66 11 27)

1 100 000

448. Чернігівське міське національно-культурне товариство «Неве Рома» (14021, м. Чернігів, вул. 
Черкаська, 23, тел. (0462) 728-775)

1 40 000

449. Ясинуватська районна жіноча організація «Спілка жінок України» (86000, Донецька обл., м. 
Орджонікідзе, вул. Орджонікідзе, б. 122 а, тел. (06236) 4-24-87)

1 60 000
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Геннадій Деркач старший фінансовий менеджер Відділу управління проектами derkach@irf.ua

Ольга Жмурко менеджер програми «Верховенство права» zhmurko@irf.ua

Володимир Залозний керівник технічного відділу zalozniy@irf.ua

Віталій Замніус директор програми «Засоби масової інформації» zamnius@irf.kiev.ua
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Олена Заплотинська менеджер Освітньої програми zaplotynska@irf.ua

Діана Зубко менеджер програми «Посилення впливу громадянського суспільства» zubko@irf.ua

Георгій Касьянов радник виконавчого директора з освітніх питань kasianov@irf.ua

Наталія Кияк менеджер програми «Рома України» kyyak@irf.ua

Ольга Квашук асистент програми «Схід-Схід: партнерство без кордонів» kvashuk@irf.ua

Надія Колесникова координатор кампанії доступу до знеболення програми «Громадське 

здоров’я»

kolesnykova@irf.ua

Андрій Коноплянніков координатор технічної підтримки користувачів konoplyannikov@irf.ua

Тетяна Кухаренко директор програми «Схід-Схід: партнерство без кордонів» kukharenko@irf.ua

Олена Кучерук менеджер компоненту «Зменшення шкоди» програми «Громадське 

здоров’я»

kucheruk@irf.ua

Олена Луцишина асистент Освітньої програми lutsishina@irf.ua

Ольга Луцишина асистент програми «Громадянське суспільство та належне врядування» olga.lutsishina@irf.ua

Станіслав Лячинський директор зі стратегічних комунікацій і зв’язків із громадськістю liachinskiy@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур асистент програми «Верховенство права» mazur@irf.ua

Любов Михайлова референт зі зв’язку mykhaylova@irf.ua

Ліана Мороз менеджер програми «Верховенство права» moroz@irf.ua

Світлана Мякушко інформаційний консультант myakushko@irf.ua

Ольга Надточій бухгалтер nadtochiy@irf.ua

Дарина Наконечна менеджер Європейської програми nakonechna@irf.ua

Олег Нездемовський керівник відділу інформаційних технологій nezdemowski@irf.ua

Олексій Орловський директор програми «Посилення впливу громадянського суспільства» orlovsky@irf.ua

Роман Романов директор програми «Верховенство права» romanov@irf.ua

Олена Романова координатор Європейської програми romanova@irf.ua

Анастасія Романюк асистент програми «Рома України» romaniuk@irf.ua

Ольга Рудакова фінансовий менеджер Відділу управління проектами rudakova@irf.ua

Віра Савчук заступник головного бухгалтера savchuk@irf.ua

Олександр Ситник адміністратор баз даних sitnick@irf.ua

Катерина Смаглій директор проектів Антикризової гуманітарної програми smagliy@irf.ua

Ірина Солоненко директор Європейської програми solonenko@irf.ua

Вікторія Тимошевська директор програми «Громадське здоров’я» tymoshevska@irf.ua

Ксенія Шаповал-Дейнега координатор компоненту «Паліативна допомога» програми 

«Громадське здоров’я»

shapoval@irf.ua

Олександр Шкуліпа адміністратор охорони shkulipa@irf.ua

Богдан Шуба менеджер із нових медіа й управління контентом shuba@irf.ua

Дмитро Шульга старший менеджер Європейської програми shulga@irf.ua

Христина Шульга директор із розвитку персоналу k.shulga@irf.kiev.ua

Василина Яворська менеджер програми «Верховенство права» yavorska@irf.ua
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КОНТАКТИ

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

Інтернет: www.irf.ua

http://www.facebook.com/irf.ukraine

E-mail: irf@irf.kiev.ua

Поштова адреса: вул. Артема, 46, Київ, 04053

Телефон: (044) 461 97 09, (044) 461 95 00

Факс: (044) 486 76 29, (044) 486 01 66
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ВИКОРИСТАНІ ФОТО
Інформаційне агентство “УНІАН” (с.с. 9, 14)
Карпатське Агентство Прав Людини «Вестед» (с. 14)
Громадська організація «Якість життя» (с. 15)
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (Одеса) (с. 17)
Бахчисарайський центр регіонального розвитку «Топ-Кая» (с.с. 16, 17)
Товариство «Український Народний Дім в Чернівцях» (карта, с. 17)
Громадська організація «Діксі Груп» (с.с. 18, 19)
Тростянецька районна громадська організація «Голос громади» (с. 20)
Стефані Синклер для Фундацій Відкритого Суспільства (с.с. 22, 23)
Громадське об’єднання «Самопоміч» (с. 25)
Луганська обласна організація “Східноукраїнський центр громадських ініціатив” (с. 26)
Львівська міська громадська наукова організація «Центр досліджень визвольного руху» (с. 27)
Всеукраїнська громадська правозахисна ініціатива “Коаліція з протидії дискримінації в Україні” (с. 28)
Харківська міська громадська організація «Харківський інститут соціальних досліджень» (с. 31)
Громадська організація «Незалежний центр політичних досліджень» (с. 34)
Громадська експертна платформа “Youkraine.eu” (с. 35)
Громадська організація “Інститут світової політики” (с. 36)
Інформаційно-аналітичний центр «Громадський простір» (с. 38)
Ян Брикчинський (с. 39)
Харківська обласна молодіжна громадська організація «Фундація регіональних ініціатив» (с. 32)
Мережа центрів європейської інформації України (с.с. 40, 41)
Школа професійної журналістики “Нова Україна” (с.с. 42, 44, 45, 46, 47, 49)
Громадянська мережа «ОПОРА» (с.с. 50, 55)
БО «Спільне об’єднання соціуму» (с. 62)
Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України» (с. 66)
Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конгрес ромен України» (с. 74)
Закарпатський обласний благодійний фонд «Нове покоління» (с. 75)
Закарпатське обласне молодіжне ромське об’єднання «Романі Черхень» («Ромська зірка») (с.с. 77, 92)
Ромський жіночий фонд «Чіріклі» (с.с. 78, 79)
Донецьке обласне культурно-просвітнє товариство ромських жінок «Мірікля» (с. 80)
Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» 
(с. 85)
Фонд розвитку Волинського національного університету імені Лесі Українки (с.с. 90, 91)
Благодійний фонд «Рокада» (с.с. 94, 95)
Громадське об’єднання «Волинські перспективи» (с. 97)




