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Україна, захищаючи себе, захищає цінності і принципи, на 
яких будувався Європейський Союз.

Нова Україна прагне стати повною протилежністю 
старій Україні, деморалізованій та обтяженій корупцією. 
Це перетворення стало рідкісним досвідом для 
представницької демократії; чудовим і шляхетним поривом 
людей, які згуртувалися, щоб відкрити свою націю для 
модерності, демократії та Європи. І це лише початок. 

Збережіть нову Україну

George Soros «Last Chance for Ukraine and Europe» 

George Soros and Bernard-Henri Lévy 
«Save the New Ukraine» 

Європейський Союз 
повинен прокинутися 
і побачити, що його 

основоположні принципи 
зараз на кону і знаходяться 

в Україні.
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Україна – це справжнє диво. Група беззбройних громадян 
повстала й подолала міліцейські сили, яким наказали стріляти на 
ураження. Ми є свідками народження нової нації, нової України 
– з безмежним майбутнім, що стало можливим завдяки людям, 
які пожертвували своїм життям заради країни.
Для того щоб українці усвідомили це майбутнє, дух Майдану має 
бути збережено. Вони потребуватимуть міжнародної підтримки. 
Це буде нелегко. Європа може дати не так багато, бо сам Євросоюз 
перебуває у кризі. Росія загрозливо нависає над Україною, явно 
переважаючи її у військовій потужності, і ні Європа, ні США не 
мають жодного бажання втягуватися у збройний конфлікт у цій 
частині світу. Путін вірить тільки в силу: він грає м’язами й очікує, 
що всі впадуть перед ним на коліна. Він робитиме все, що зможе, 
щоб стримувати прогрес, щоб тримати Україну в її прогнилому 
минулому.
Але це не означає, що Росія зможе перемогти нову Україну. 
Думаю, люди готові витримати всі витівки Путіна, щоб побудувати 
краще майбутнє. І мій фонд працює з експертами в Україні, щоб 
створити стратегію, яка збереже живий дух Майдану.

Для того, щоб оцінити переваги нової України, потрібен досвід особистої взаємодії з 
нею. Я можу говорити, спираючись на особистий досвід, хоча не можу не визнати, що 
буду упереджений. Я заснував в Україні фонд в 1990 році, коли країна ще навіть не 
здобула незалежність. Його керівництво і співробітники є українцями і він має чудові 
зв’язки з громадянським суспільством. Я часто бував в Україні, особливо на початку, 
але жодного разу не приїжджав туди з 2004 по 2014 роки, перш ніж повернутися, щоб 
побачити народження нової України.
Мене вразили величезні зміни в зрілості та компетентності, що відбулися за цей час 
в моєму фонді і в громадянському суспільстві в цілому. Зараз залученість українців в 
суспільні й політичні процеси, напевне, вища, ніж деінде у Європі. Люди довели свою 
готовність жертвувати життям заради своєї країни. В цьому прихована сила нової 
України, яку недооцінює Захід.
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Міжнародний фонд «Відродження» продовжує 
традицію публічної звітності. Перед вами річний звіт 
Фонду за 2014 рік.

Цей рік виявив основу та стрижень народної влади 
в Україні – громадянське суспільство. З часу 
виникнення Майдану громадянське суспільство і 
громадський активізм пересічних людей відігравали 
вирішальну роль. На початку Революції Гідності 
саме представники громадських організацій – 
журналісти-розслідувальники, правозахисники, 
борці з корупцією, експерти аналітичних центрів 
– разом зі студентською молоддю створили перші 
ланки протестувальників. Це були ті, хто захищав 
права протестувальників, допомагав пораненим 
активістам Майдану та організував публічний опір 
застосуванню антигромадянського законодавства 
в кульмінаційні місяці революції.

Практика самоорганізації громадян під час 
революційних подій стала каталізатором небаченого 
за масовістю волонтерського руху, у якому важливу 
роль відіграють неурядові організації. Волонтери 
– це добровільна участь сотень й сотень тисяч 
громадян у перебудові країни на нових засадах.

У цьому процесі чільне місце посіли представники 
аналітичних центрів та чисельні експерти з 
неурядових організацій. Саме вони, об’єднуючись 
в експертні дорадчі ради для сприяння реформам 
новообраної влади, стали минулого року осердям 
вироблення стратегічних планів реформування 
країни. На основі їхнього руху Президент ініціював 
створення Національної ради реформ.

Минулого року вперше під час парламентських 
виборів до Верховної Ради України було обрано 
відомих активістів з громадських організацій, у тому 
числі саме тих, які в попередні роки боролися за 
принципи чесного парламентаризму. Разом з їхніми 
колегами з громадських організацій вони стають 
невід’ємною частиною реформування країни на 
нових європейських засадах.

Міжнародний фонд «Відродження» активно 
підтримував та сприяв усім зазначеним вище діям, 
діяльностям та рухам. Саме це відбито у звіті за 
2014 рік. 

Євген Бистрицький, 
Виконавчий директор 
Міжнародного фонду «Відродження»

ВСТУП
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Олександр Сушко, Голова Правління МФВ, та Євген Бистрицький, 
Виконавчий директор, були щасливі отримати цей видатний приз 
як визнання значної ролі громадських організацій, які підтримував 
Фонд. Поздоровляємо 
всіх Вас з міжнародним 
визнанням - працівників 
Фонду та представників 
його численних програм-
них (експертних) рад, Го-
лів та членів Правління 
Фонду всіх років, а також 
всіх друзів Фонду в Укра-
їні та за його межами!

Про премію «Відкрите суспільство» 
Центральноєвропейського Університету 

Премія «Відкрите сус-
пільство» (The CEU Open 
Society Prize) Центрально-
європейського університе-
ту присуджується видат-
ним особистостям, за їхні 
досягнення і суттєвий вне-
сок у розвиток відкритого 
суспільства. Премія була 
започаткована і вперше 
презентована в 1994 році 

серу Карлу 
Попперу, ви-
датному фі-
лософу та 
автору кон-
цепції від-
критого сус-
пільства.

ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРЕМІЯ «ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО» – 2015

Міжнародному фонду «Відродження» 
за визнання зусиль і внеску Фонду у розвиток відкритого суспільства в Україні

СЕРЕД ЛАУРЕАТІВ МИНУЛИХ РОКІВ БУЛИ:
Вацлав Гавел, президент Чеської Республіки (1999  р.);
Мамфела Рамфел, керуючий директор Світового банку (2000 р.);
Кофі Аннан, сьомий Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (2008 р.);
Хав’єр Солана, Генеральний секретар Ради Європейського Союзу і Верховний представник ЄС із загаль-
ної зовнішньої політики і політики безпеки (2011 р.);
Крісталіна Георгієва, Єврокомісар із міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та кризового 
реагування (2014 р.) та інші визначні особистості.
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Проекти

Демократична практика 114 25 543 934
Громадське здоров’я    112      23 884 612

Права людини та правосуддя      81      15 023 198
Європейська програмна ініціатива      29        5 520 365

Ромська програмна ініціатива 23 3 005 540
Громадські ініціативи нової України      49        4 359 604

Стратегічні дорадчі групи (SAG)   14 16 547 644
Програма швидкого реагування (Emergency Fund) 64 9 140 391

РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА
ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ МФВ 

Організації Бюджет
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РОЗПОДІЛ БЮТЖЕТУ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
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ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРАВОСУДДЯ»

ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОРУШЕНЬ
 ПРАВ ЛЮДИНИ

ПРАВОВА ДОПОМОГА 
НА ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ
 В ТРУДОВІЙ СФЕРІ

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ

Бюджет : 15 023 198Кількість проектів 81 

ЗАХИСТ ПРАВ КРИМЧАН
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ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРАВОСУДДЯ»

Кількість проектів: 81 
Бюджет: 15 023 198 грн.

Мета програмної ініціативи – запобігати порушен-
ням прав людини, сприяти впровадженню в Украї-
ні ефективного антидискримінаційного законодав-
ства та практики, сприяти доступу малозабезпечених 
і вразливих груп до правосуддя та правової допомоги

Пріоритети 

Доступ до правосуддя
- розвиток практик надання правової допомоги, га-
рантованої державою
 - формування стабільної основи для доступу до право-
вої інформації та консультацій на рівні місцевих громад

Моніторинг і документування порушень прав людини
- дослідження антидискримінаційної практики та фор-
мування законодавчих механізмів для захисту від 
дискримінації за різними ознаками
- розвиток спроможності громадських активістів 
здійснювати контрольні та превенційні функції задля 
запобігання катуванням і жорстокому поводженню в 
місцях несвободи

Основні напрямки діяльності 

Документування порушень прав людини. Співпраця 
з Міжнародним кримінальним судом
Ще на початку подій на Майдані Фонд підтримував пра-
возахисні організації, які надавали правову допомогу, 
проводили моніторинг та фіксували масові порушення 
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прав людини, що мали місце в період мирних процесів та 
під час відкритого застосування сили проти народу. По-
треба в документуванні порушень прав людини значно 
зросла у зв’язку з анексією Криму та початком зброй-
ного конфлікту на Сході України. Спільними зусиллями 
правозахисникам вдалося зібрати і сформувати єдину 
базу порушень прав людини під час подій на Майдані. 
Це стало основою для подання матеріалів до міжнарод-
них судових органів та підсилення роботи групи адвока-
тів, що представляють інтереси родин Небесної Сотні.

За ініціативи та координації Фонду 13 правозахис-
них організацій (серед яких громадська ініціатива 
«ЄвроМайдан-SOS», Центр інформації про права люди-
ни, ГО Центр «Соціальна дія», громадська організація 
«Ініціатива Е+», Українська Гельсінська спілка з прав лю-
дини, Харківська правозахисна група та ін.) об’єдналися 
в Коаліцію громадських організацій та ініціатив по бо-
ротьбі з безкарністю злочинів проти людяності. Саме 
вони були першими, хто надіслав до Міжнародного кри-
мінального суду матеріали з детальним описом подій, 
що відбувалися під час Революції Гідності. 

Окрім ґрунтовного опису численних злочинів, що 
вчинялися представниками владних органів проти 
мирних громадян, подання також містить велику 
кількість свідчень постраждалих, відео та фото подій 
під час Майдану. На сьогодні так і не з’ясовано, хто 
є винними у загибелі 114 активістів Майдану, досі 
безрезультатно триває національне розслідування.

Мета подання Коаліції – переконати Міжнародний 
кримінальний суд розпочати розслідування у «Спра-
ві ЄвроМайдану». 

Захист прав кримчан 
У результаті військової агресії Російської Фе-
дерації та окупації півострова Крим виникла 

нагальна потреба здійснення безпосереднього за-
хисту прав та свобод громадян України, які прожива-
ють або вимушено покинули територію міста Севас-
тополь, Автономної Республіки Крим. Також у зв’язку 
з унікальністю ситуації, яка склалася внаслідок анек-
сії Криму, українське правозахисне середовище потре-
бувало експертного підсилення на базі наявного між-
народного досвіду. Адвокати та правозахисники, які 
виїхали з АРК, об’єднали свої зусилля задля організа-
ції приймальні для кримчан у м. Київ, де вимушені пе-
реселенці отримують правову допомогу, та розпоча-
ли роботу з аналізу законодавства на предмет існую-
чих проблем та недоліків. Найважливіші питання сто-
суються перетину кордонів між АРК та Херсонською 
областю, оформлення документів, влаштування ви-
мушених переселенців на території материкової Украї-
ни. Провідні експерти новоутвореної ГО «Регіональний 
центр з прав людини» працюють над механізмами 
впливу на політику, законодавство та адміністратив-
ну практику України й окупаційної влади РФ на анексо-
ваних територіях. За результатами цієї ініціативи було 
розпочато низку стратегічних справ, спрямованих на 
захист прав осіб, що вимушено покинули територію 
Криму. Були проведені інформаційні та експертні захо-
ди з метою розширити участь громадськості в обгово-
ренні проектів законодавчих та нормативно-правових 
актів стосовно Криму та розпочати національний діа-
лог з питання «невизнаних та спірних територій».
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Первинна правова допомога учасникам 
АТО та їхнім родинам 
Центри правової інформації та консульта-
цій, які створені та діють за підтримки Фонду 

практично по всій території України та об’єднанні єди-
ною мережею, надають у своїх громадах безоплатну 
первинну правову допомогу вразливим верствам на-
селення. У відповідь на нові виклики, пов’язані з роз-
гортанням збройного конфлікту на Сході країни, по-
чатком мобілізації та створенням добровольчих ба-
тальйонів, центри взяли на себе правову підтримку 
учасників АТО та їх родин у таких питаннях, як набуття 
статусу учасника бойових дій, доступ до безкоштов-
ного лікування, надання земельних ділянок та жит-
ла, своєчасне та відповідне нарахування заробітної 
плати, отримання соціальних пільг тощо. Центри та-
кож працюють над збором статистичних даних та ви-
явленням системних порушень прав військовослуж-
бовців органами державної влади та місцевого само-
врядування шляхом проведення відповідного моні-
торингу. Консультування та моніторинг супроводжу-
ються інформаційною кампанією і розробкою матері-
алів з правовою інформацією для військовослужбов-

ців. На базі набутого досвіду планується, що центри 
розроблятимуть рекомендації щодо змін до чинного 
законодавства та супроводжуватимуть стратегічно 
важливі справи в суді. У рамках цієї ініціативи Фон-
дом було підтримано два великих мережевих проек-
ти: «Правова допомога військовим та вимушеним пе-
реселенцям у зв’язку з вторгненням Росії в Україну» 
та «Підвищення рівня правового захисту військовос-
лужбовців, учасників АТО та членів їх сімей шляхом 
надання правової допомоги та здійснення моніторин-
гів», у яких задіяні центри Херсонської, Харківської, 
Чернігівської, Волинської та Київської областей. 

Відновлення правової допомоги на звіль-
нених територіях 
Упродовж 2009–2014 рр. Міжнародний 
фонд «Відродження» сприяв розвитку сис-

теми первинної правової допомоги в громадах через 
надання підтримки громадським організаціям у ство-
ренні й адмініструванні мережі Центрів правової ін-
формації та консультацій. Після початку військового 
конфлікту на Донбасі громадяни в Донецькій та Лу-
ганській областях були фактично позбавлені право-
вого захисту держави. Одним з небагатьох інструмен-
тів захисту прав залишилися центри, що продовжу-
вали надавати правову допомогу навіть у найбільш 
«гарячих точках». Міжнародний фонд «Відродження» 
спільно з Програмою розвитку ООН підтримали про-
довження роботи східноукраїнських центрів з метою 
сприяння процесам відновлення життєдіяльності та 
захисту прав людини, налагодження суспільного діа-
логу та стабілізації ситуації в регіоні. У рамках конкур-
су були відібрані організації, які протягом півріччя на-
давали кваліфіковану безоплатну первинну правову 
допомогу громадянам з урахуванням специфіки ситу-
ації та місцевих правових проблем (відновлення до-
кументів, руйнування майна та інфраструктури, соці-
альні виплати, допомога вимушеним переселенцям, 
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примирення в громадах). Зокрема, Центри працюють 
у Старобільську, Кремінній, Лисичанську, Краматор-
ську, Станиці Луганській, Рубіжному, Добропіллі, Но-
воайдарі. Своєю діяльністю вони сприяли доступу 
до правосуддя та захисту прав уразливих верств на-
селення, а також поширювали просвітницьку інфор-
мацію правового характеру, координували отриман-
ня гуманітарної допомоги, проводили моніторинг від-
новлення роботи органів державної влади. 

Справедливість заради миру на Донбасі
З розгортанням збройного конфлікту на 
Сході України багато правозахисних орга-
нізацій вимушені були виїхати з Донбасу. 

Більшість з них продовжили свою правозахисну ді-
яльність у Києві та інших регіонах України, зосеред-
ившись на допомозі вимушеним переселенцям і по-
страждалим внаслідок збройного конфлікту в схід-
них регіонах України. Фонд спрямував свою діяль-
ність на підтримку та консолідацію таких зусиль 
донецьких та луганських громадських організацій. 
Окрім роботи з документування та створення єди-
ної електронної бази даних, що в майбутньому може 
слугувати джерелом первинних відомостей про ско-
єні злочини в рамках національного та міжнарод-
ного розслідувань, створена Коаліція з 14 громад-
ських організацій та ініціатив «Справедливість за-
ради миру на Донбасі»,що також працює над підго-
товкою регулярних тематичних доповідей щодо по-
рушень прав людини та обмежень основоположних 

свобод: права на життя, свобода від катування, пра-
во на свободу, особиста недоторканість та інші.

Поширення практики заборони дискри-
мінації в трудовій сфері. Індекс корпо-
ративної рівності
На шляху до європейської інтеграції 

Україна зобов’язалася впроваджувати всеохоплю-
юче антидискримінаційне законодавство. У рамках 
зобов’язань України перед ЄС, зокрема щодо впрова-
дження процедур заборони дискримінації на робочо-
му місці, ВБО «ТОЧКА ОПОРИ» у співпраці з Коаліцією 
з протидії дискримінації, Жіночим консорціумом Укра-
їни, Національною Асамблеєю інвалідів України, юри-
дичною кампанією ЛІГА:ЗАКОН започаткувала рей-
тинг «Індекс корпоративної рівності». Партнерами іні-
ціативи, окрім Міжнародного фонду «Відродження», 
виступили Американська торгівельна палата в Украї-
ні, Європейська Бізнес Асоціація. 

Головна мета ініціативи – допомогти українським 
компаніям адаптувати до власних потреб європей-
ські стандарти заборони дискримінації в трудовій 
сфері і впровадити дієвий та ефективний механізм 
запобігання та протидії дискримінації на робочому 
місці. Так, на підставі підписаного Меморандуму про 
співпрацю між бізнесом та громадськими організаці-
ями досягнуто таких результатів:
- 90 HR-менеджерів ТОП-компаній України пройшли 
навчання щодо попередження дискримінації на робо-
чому місці; 
- напрацьовано практичні рекомендації для робото-
давців щодо впровадження процедур заборони дис-
кримінації на робочому місці;
- проведено низку тренінгів з політик рівності та за-
борони дискримінації на робочому місці за індивіду-
альними запрошеннями приватних компаній, зага-
лом навчання пройшло 130 осіб;
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- створено веб-ресурс для HR-менеджерів та юрис-
тів компаній www.cei.org.ua, який містить професійну 
інформацію щодо впровадження політики рівності та 
дає можливість покроково сформувати таку політику 
для компанії.

Ініційоване спеціальне опитування бізнесу «Індекс 
корпоративної рівності» – національне дослідження 
корпоративних правил та практик, що має на меті оці-
нити як українські підприємства дотримуються євро-
пейських стандартів прав людини в трудовій сфері. 

Дослідження «Процесуальні гарантії підо-
зрюваних осіб»
Дослідження проводилося програмою «Пра-
ва людини і правосуддя» Міжнародного фон-

ду «Відродження» разом з Правовою Ініціативою Від-
критого Суспільства (м. Будапешт) та національними 
фондами Фундацій Відкритого Суспільства в Молдові 
та Грузії, Університетом Західної Англії.

Дослідження паралельно відбувалося в шести відділ-
ках міліції різних регіонів України, у яких дослідники 
мали можливість спостерігати і фіксувати, що відбу-
вається із затриманою особою після прибуття до від-
ділку міліції та як на практиці забезпечуються гаран-
тії підозрюваним особам.

У фокус роботи було взято такі права та гарантії: 
- право на інформацію (про наявні процесуальні пра-

ва; про причини затримання; про злочин (правопору-
шення), у вчиненні якого особа підозрюється;доступ 
до матеріалів справи); 
- право на правову допомогу (своєчасність реаліза-
ції цього права, якість правового захисту, роль адво-
ката); 
- право не відповідати на запитання; 
- право мати доступ до необхідної медичної допо-
моги;  
- право користуватися перекладом документів та 
усного спілкування;
- особливі гарантії для вразливих груп підозрюва-
них (неповнолітніх; осіб, хворих на ВІЛ/СНІД, тубер-
кульоз; пацієнтів замісної підтримувальної терапії 
тощо). 

Здійснені під час дослідження спостереження проде-
монстрували, що загальною для України проблемою 
залишається незаконне затримання (приховуван-
ня факту затримання та не оформлення статусу за-
триманого), що фактично робить неможливим дотри-
мання будь-яких процесуальних гарантій для затри-
маних. У 57% випадків, які спостерігали дослідники, 
затримання було незаконним. 

Також під час дослідження було отримано такі ре-
зультати. 
- Наявна реальна відсутність роз’яснення прав за-
триманих осіб чи їх перерахування вголос, затрима-
ним зазвичай дають прочитати «пам’ятку про права» 
і пропонують запитати про те, що є незрозумілим, не-
рідко затриманого просто просять поставити підпис у 
потрібному місці. У 35% випадків інформація про пра-
ва та гарантії не надавалася взагалі. 
- Із затриманими до офіційного допиту проводять-
ся бесіди, опитування тощо, лише в 20% випадків ад-
вокат був присутнім під час першого спілкування під-
озрюваного зі слідчим.
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- Зафіксовано випадки несвоєчасного повідомлен-
ня органами внутрішніх справ регіональних центрів 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
про факти затримання осіб.
-  Аналіз поведінки адвоката в роботі з підозрюваним 
свідчить про не завжди активну позицію адвоката у 
справі: у понад 40% випадків, які спостерігалися, адво-
кат не давав підозрюваному жодних порад щодо пове-
дінки під час допиту; у понад 40% адвокат не вів пись-
мових нотаток під час консультації з клієнтом; тільки 
у 30% випадків адвокат пояснював підозрюваному на-
слідки рішення клієнта не відповідати на запитання.
- Системною проблемою є відсутність фінансуван-
ня в органах внутрішніх справ для оплати послуг пе-
рекладача, що нерідко призводить до покладення ви-
трат на здійснення перекладу на сторону захисту або 
конкретного працівника правоохоронного органу, що 
працює над справою затриманого.
- В Україні відсутній ефективний механізм надання 
медичної допомоги затриманим особам.

Запровадження механізмів забезпечення 
якості системи безоплатної правової допо-
моги в Україні
Створення ефективної системи управління 

якістю – необхідна умова для подальшого розвитку 
системи безоплатної правової допомоги. З цією метою 
з 1 липня 2014 р. запроваджено Стандарти якості без-
оплатної вторинної правової допомоги (БВПД) у кримі-
нальному процесі, дотримуватися яких зобов’язаний 
кожен адвокат, який працює в системі. Впровадження 
Стандартів якості в роботу адвокатів системи дозво-
лить гарантувати всім клієнтам системи БВПД якість 
послуг незалежно від місця їх надання. Фонд підтримав 
діяльність Української фундації правової допомоги, яка 
разом з Координаційним центром з надання правової 
допомоги розробили підходи і впровадили механізми 
забезпечення якості безоплатної правової допомоги. 

Проект дозволив інтегрувати механізми забезпечен-
ня якості правової допомоги в загальний контекст ро-
боти системи БВПД: створена мережа з 25 менедже-
рів з якості, у кожному регіональному центрі працює 
менеджер, який організовує підвищення кваліфіка-
ції адвокатів, роз’яснює зміст та завдання Стандар-
тів якості, спільно з адвокатами виробляє найбільш 
оптимальні шляхи взаємодії. 

У 2014 р. Фундація у співпраці з Координаційним цен-
тром з надання правової допомоги здійснили низ-
ку заходів для того, щоб механізм почав працювати і 
став невід’ємною частиною системи:
- опубліковано Стандарти у форматі робочого зоши-
ту, зручного для щоденного використання та надання 
пропозицій щодо удосконалення Стандартів, накла-
дом 4000 примірників, а також бланки дев’яти оціноч-
них форм для моніторингу виконання Стандартів;
- проведено 25 круглих столів у кожному регіоні, 
метою яких було здійснення адвокації права осіб на 
якісну безоплатну правову допомогу через моніто-
ринг Стандартів серед зацікавлених сторін;
- посилено сформовану Координаційним центром з 
надання правової допомоги мережу з 25 менеджерів 
з якості, які працюють в обласних Центрах з надан-
ня БВПД; проведено навчання 25 менеджерів з якос-
ті, забезпечено сталі зв’язки всередині їхньої профе-
сійної мережі; 
- під час 77 кущових семінарів вироблено та пред-
ставлено порядок взаємодії з менеджерами з якос-
ті для майже 2000 адвокатів на рівні районів кожної з 
областей;
- розроблено та відпілотовано інструменти моніто-
рингу Стандартів, зокрема інструмент «Спостережен-
ня в суді». Упродовж серпня – вересня 2014 р. мене-
джери з якості всіх центрів БВПД побували на 252 су-
дових засіданнях, провели спостереження за робо-
тою 255 адвокатів, які виконували доручення центрів 
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по здійсненню захисту від обвинувачення. Спостере-
женням були охоплені суди в 112 населених пунктах.

Розвиток Національного превентивного ме-
ханізму
У 2014 р. Фонд підтримав видання другої спе-
ціальної доповіді про стан реалізації Націо-

нального превентивного механізму в Україні (НМП 
– незалежний національний орган (або декілька ор-
ганів), який створений і діє відповідно до Факульта-
тивного протоколу до Конвенції ООН проти катувань 
(ФПКПК), спрямований на регулярний моніторинг усіх 
місць несвободи з метою попередження у них жор-
стокого поводження з людьми, які там утримуються). 
У доповіді відображені узагальнені результати понад 
200 візитів до місць несвободи. Окрім опису проблем, 
виявлених у результаті моніторингових візитів, до неї 
ввійшов аналіз виконання відомствами попередніх 
рекомендацій. 

Важливим досягненням цього року стали візити до 
місць несвободи виключно спільно з громадськими 
моніторами, які отримали доручення Уповноважено-
го ВРУ з прав людини. 

До переліку місць, які підпадали під моніторинг, та-
кож були внесені Хоспіси та паліативні відділення, ге-
ріатричні пансіонати, спеціалізовані будинки дитини 
та психо-неврологічні заклади. 

Розвивається і саме середовище громадських моні-
торів, яких зараз уже понад 100. У 2014 р. відбулася 
Перша зустріч моніторів Національного превентив-
ного механізму, у результаті якої монітори сформува-
ли своє бачення розвитку середовища та їх участі в 
НПМ. Окрім того, уперше було апробовано новий на-
вчальний курс для людей, які хочуть стати монітора-
ми Національного превентивного механізму.
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ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ 

Організація: Білоцерківська міська громадська ор-
ганізація «Правова єдність» (09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. Павліченко, 51, кв. 78)
Керівник проекту: Бурлака Сергій Іванович 
Назва проекту: Організація системи безоплатної пер-
винної правової допомоги в Білій Церкві. 
Бюджет: 53450 грн.

Організація: Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 
403, тел. (05632) 6-02-81)
Керівник проекту: Гречко Олена Валеріївна 
Назва проекту: Забезпечення діяльності системи без-
оплатної правової допомоги в місті Павлоград. 
Бюджет: 85000 грн.

Організація: Скадовська районна громадська органі-
зація «Скадовщина - мій рідний край» (75700, Херсон-
ська обл., м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 46, тел. 
(050) 607-8710, (05537) 5-34-13)
Керівник проекту: Шульга Іван Васильович 
Назва проекту: Посилення правових можливостей 
бідних громадян міста Скадовська та Скадовського 
району Херсонської області. 
Бюджет: 85595 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська 
платформа» (91000, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 
96ж, офіс 29, тел. +38 (066) 8816288)
Керівник проекту: Кошель Сергій Володимирович 
Назва проекту: Створення стійкої системи з надан-
ня первинної безоплатної правової допомоги у містах 
Рубіжне та Кремінна. 
Бюджет: 85000 грн.

Організація: Хмельницька обласна громадська орга-
нізація «Подільська правова ліга» (29000, м. Хмель-
ницький, пров. Пушкіна, 1, тел. (0382) 702-742)
Керівник проекту: Місяць Андрій Петрович 
Назва проекту: Продовження процесу впроваджен-
ня системи безоплатної правової допомоги в місті 
Хмельницький через залучення третіх осіб приватно-
го права. 
Бюджет: 93200 грн.

Організація: Громадська організація «Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини» (14000, 
м. Чернігів, вул. Горького, 57/1, тел. (046) 262 53 81)
Керівник проекту: Тарасов Віктор Володимирович 
Назва проекту: Запровадження ефективної системи 
безоплатної первинної правової допомоги в м. Черні-
гові та Чернігівському районі. 
Бюджет: 91000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр грома-
дянських свобод» (01004, м. Київ, вул. Басейна, 9 г, оф. 
25, м. Київ 01004, тел. (044) 246-71-36)
Керівник проекту: Рибак Валерія Валеріївна 
Назва проекту: ОЗОН: підтримка реалізації права на 
справедливий суд в Україні за допомогою громадян-
ського моніторингу та контролю. 
Бюджет: 150000 грн.

Організація: Кримський правозахисний центр «Дія» 
(95000, м. Сімферополь, а/с 1442, м. Сімферополь, 
95000, тел. (050) 055 67 73)
Керівник проекту: Луньова Олена Валентинівна 
Назва проекту: Крим СОС - допомога кримчанам у 
конфліктний період. 
Бюджет: 29444 грн.
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Організація: Громадська організація «Інформаційний 
центр «Майдан Моніторинг» (61003, м. Харків, прову-
лок Слюсарний, 10, кв. 2, тел. (050) 401-23-83)
Керівник проекту: Зубар Наталія Володимирівна 
Назва проекту: Моніторинг дотримання конституцій-
них прав і свобод в Автономній Республіці Крим. 
Бюджет: 72966 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Українська фундація правової допомоги» (01011, м. 
Київ, вул. Рибальська, 2, офіс 211, тел. (044) 280-67-40)
Керівник проекту: Сіома Микола Олександрович 
Назва проекту: Посилення спроможності адвокатів 
до якісного надання безоплатної правової допомоги 
завдяки проведенню навчальних заходів. 
Бюджет: 354040 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Точка опори» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 
54/56, тел. 044 289 39 79)
Керівник проекту: Глоба Богдан Сергійович 
Назва проекту: Індекс корпоративної рівності. 
Бюджет: 320660 грн.

Організація: Громадська організація «Правозахисний 
центр «Поступ» (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 21, 
кв. 23, тел. (0642) 72-04-82)
Керівник проекту: Сергеєва Ольга Вікторівна 
Назва проекту: Луганськ SOS: моніторинг ситуації у 
Луганській області та надання допомоги луганчанам 
у кризовий період. 
Бюджет: 200570 грн.

Організація: Громадська спілка «Українська Гельсін-
ська спілка з прав людини» (04071, м. Київ, вул. Фро-
лівська, 3/34, тел. (044) 417-4118)
Керівник проекту: Щербатюк Максим Володимиро-
вич 
Назва проекту: Підвищення спроможності мережі 
центрів правової допомоги. 
Бюджет: 110040 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Українська фундація правової допомоги» (01011, м. 
Київ, вул. Рибальська, 2, офіс 211, тел. (044) 280-67-40)
Керівник проекту: Бондаренко Антоніна Леонідівна 
Назва проекту: Розвиток інституційної спроможності 
управління якістю надання безоплатної правової до-
помоги. 
Бюджет: 530000 грн.

Організація: Пирятинська районна громадська орга-
нізація «Жіночі ініціативи» (37000, Полтавська обл., м. 
Пирятин, вул.Червоноармійська, 44-а, к.11, м. Пиря-
тин Полтавської обл. 37000, тел. (05358)32826)
Керівник проекту: Таран Ірина Олексіївна 
Назва проекту: Посилення спроможності мережі цен-
трів правової інформації та консультацій у впрова-
дженні відносних практик у громадах. 
Бюджет: 252740 грн.

Організація: Громадська організація «Регіональний 
центр прав людини» (01004, м. Київ, вул. Кропивниць-
кого, 10, кв. 29а, тел. (050) 912-3252)
Керівник проекту: Ткач Іван Федорович 
Назва проекту: Адвокаційні можливості захисту прав 
та свобод на окупаційних територіях. 
Бюджет: 365100 грн.
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Організація: Херсонський обласний фонд милосердя 
та здоров’я (73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, 
тел. (0552) 49-60-03)
Керівник проекту: Бімбірайте Наталя - Дануте Антано 
Назва проекту: Правова допомога військовим та ви-
мушеним переселенцям у зв’язку з вторгненням Росії в 
Україну. 
Бюджет: 178640 грн.

Організація: Громадська спілка «Освітній дім прав 
людини в Чернігові» (15563, м. Чернігів, пров. Луго-
вий, б. 1 Г, с. Количівка, тел. (0462) 930907)
Керівник проекту: Феськов Володимир Геннадійович 
Назва проекту: Літній табір «Школа з прав людини та 
громадянської активності для Криму та Східної Укра-
їни». 
Бюджет: 290880 грн.

Організація: Громадська організація «Центр інформа-
ції про права людини» (01001, м. Київ, а/с В-261, тел. 
(044) 230-9314)
Керівник проекту: Виртосу Ірина Григорівна 
Назва проекту: Запуск медіа-порталу про права лю-
дини в Україні. 
Бюджет: 459761 грн.

Організація: Громадська спілка «Українська Гельсін-
ська спілка з прав людини» (04071, м. Київ, вул. Фро-
лівська, 3/34, тел. (044) 417-4118)
Керівник проекту: Щербатюк Максим Володимиро-
вич 
Назва проекту: Посилення спроможності організацій, 
які здійснюють правозахисну діяльність в Донецькій 
та Луганській областях. 
Бюджет: 160000 грн.

Організація: Громадська організація «Агенція демо-
кратичного розвитку Донбасу» (86500, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Кірілкіна, 20/33, тел. (093) 507-
7695)
Керівник проекту: Коваленко Сергій Олександрович 
Назва проекту: Просвітницька кампанія «Захист прав 
мешканців Донбасу». 
Бюджет: 81200 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» 
(01042, м. Київ, бул. Дружби Народів, 21, офіс 1, тел. 
0445360362)
Керівник проекту: Шарко Вадим Павлович 
Назва проекту: Правова підтримка населення - запо-
рука миру та стабільного розвитку Лисичанська. 
Бюджет: 84900 грн.

Організація: Районна громадська організація «Кре-
мінський центр регіонального розвитку «Наша грома-
да» (92900, Луганська обл., м. Кремінна, пл. Красна, б. 
20, м. Кремінна, тел. (06454) 31-744, (050) 938-82-36)
Керівник проекту: Андрєєв Олександр Вікторович 
Назва проекту: Надання комплексу послуг соціаль-
ного, психологічного та юридичного характеру, на-
правлених на адаптацію осіб, що знаходяться на по-
стконфліктній території Кремінського району Луган-
ської області. 
Бюджет: 81695 грн.

Організація: Громадська організація «Асоціація ка-
рикатуристів» (03142, м. Київ, вул. Вернадського, 57, 
кв.39, тел. 424 70 99)
Керівник проекту: Казанчев Костянтин Афанасійович 
Назва проекту: Привернення уваги та висвітлення 
проблем дотримання прав людини в Україні через 
проведення конкурсу карикатур. 
Бюджет: 53640 грн.
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Організація: Луганська обласна організація «Східноу-
країнський центр громадських ініціатив (Тотальна ак-
ція на підтримку прав людини та демократії)» (39617, 
Полтавська обл., м. Кременчук, СЦГІ а/с 12, тел. +380 
(642) 491374)
Керівник проекту: Щербаченко Володимир Валерійо-
вич 
Назва проекту: Створення онлайн-бази порушень 
прав людини на Донбасі у 2013-2014 рр. 
Бюджет: 85000 грн.

Організація: Донецька міська організація «Доне-
цький Меморіал» (83092, м. Донецьк, а/с 4836, тел. 
(062) 304-14-71)
Керівник проекту: Букалов Олександр Павлович 
Назва проекту: Донбас після конфлікту. 
Бюджет: 61000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів» (01001, 
м. Київ, а/с 496, тел. (067) 840-7540)
Керівник проекту: Пивоваров Вадим Сергійович 
Назва проекту: Підвищення ефективності діяльності 
національного превентивного механізму в сфері за-
хисту прав та свобод осіб у місцях несвободи в систе-
мі Міністерства внутрішніх справ та Державної пені-
тенціарної служби України. 
Бюджет: 400000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр грома-
дянських свобод» (01004, м. Київ, вул. Басейна, 9 г, оф. 
25, м. Київ 01004, тел. (044) 246-71-36)
Керівник проекту: Мухіна Ірина Олександрівна 
Назва проекту: Центр громадської експертизи зако-
нопроектів. 
Бюджет: 370000 грн.

Організація: Білозерський районний осередок Херсон-
ської обласної молодіжної громадської організації «Мо-
лодіжний центр регіонального розвитку» (75000, Хер-
сонська обл., с. Широка Балка, Білозерський р-н, вул. К. 
Маркса, 86 а, смт. Білозерка, тел. (05547) 33-768)
Керівник проекту: Петренко Елла Євгеніївна 
Назва проекту: Розбудова системи первинної безо-
платної правової допомоги в смт. Білозерка та с. Ста-
ніслав Білозерського району Херсонської області. 
Бюджет: 76250 грн.

Організація: Громадська організація «Фонд «Моло-
дість» (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16 А, тел. (044) 
461-98-03)
Керівник проекту: Халпахчі Андрій Якович 
Назва проекту: Тематичний проект МКФ «Молодість»: 
Україна: Нові реалії. 
Бюджет: 140600 грн.

Організація: Громадська організація «Центр інформа-
ції про права людини» (01001, м. Київ, а/с В-261, тел. 
(044) 230-9314)
Керівник проекту: Милая Юлія Василівна 
Назва проекту: Антидискримінаційна інформаційно-
просвітницька кампанія Коаліції з протидії дискримі-
нації в Україні: он-лайновий етап. 
Бюджет: 520878 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів» (01001, 
м. Київ, а/с 496, тел. (067) 840-7540)
Керівник проекту: Крапивін Євген Олексійович 
Назва проекту: Спеціалізоване навчання моніторів націо-
нального превентивного механізму в сфері захисту прав та 
свобод осіб у місцях несвободи в системі Міністерства вну-
трішніх справ та Державної пенітенціарної служби України. 
Бюджет: 198600 грн.
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Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Українська фундація правової допомоги» (01011, м. 
Київ, вул. Рибальська, 2, офіс 211, тел. (044) 280-67-40)
Керівник проекту: Бондаренко Антоніна Леонідівна 
Назва проекту: Стандартизація досвіду практичного 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
його поширення через підготовку та публікацію мето-
дичних рекомендацій для адвокатів. 
Бюджет: 394380 грн.

Організація: Громадська організація «Регіональний 
центр прав людини» (01004, м. Київ, вул. Кропивниць-
кого, 10, кв. 29а, тел. (050) 912-3252)
Керівник проекту: Заєць Сергій Анатолійович 
Назва проекту: Експертне підсилення правозахис-
ного середовища та адвокація в сфері захисту прав 
кримчан. 
Бюджет: 712700 грн.

Організація: Білоцерківська міська громадська ор-
ганізація «Правова єдність» (09100, Київська обл., м. 
Біла Церква, вул. Павліченко, 51, кв. 78)
Керівник проекту: Бурлака Сергій Іванович 
Назва проекту: Створення умов для запровадження 
сталої системи безоплатної первинної правової допо-
моги в Білій Церкві. 
Бюджет: 79980 грн.

Організація: Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 
403, тел. (05632) 6-02-81)
Керівник проекту: Гречко Денис Валерійович 
Назва проекту: Створення системи безоплатної пра-
вової допомоги в містах Дніпропетровськ та Кривий 
Ріг Дніпропетровської області. 
Бюджет: 78520 грн.

Організація: Обласне об’єднання громадян «Усвідом-
лений вибір народу» (40030, м. Суми, вул. Покровська 
площа, 13, тел. 0665806881)
Керівник проекту: Дронік Світлана Василівна 
Назва проекту: Спільна діяльність Сумського гро-
мадського центру правової інформації та консульта-
цій (далі СГ ЦПІК) та 23 сільських рад Лебединського 
району в розбудові системи сільських правових кон-
сультантів (параюристів). 
Бюджет: 77860 грн.

Організація: Одеська обласна організація Всеукраїн-
ської громадської організації «Комітет виборців Укра-
їни» (65091, м. Одеса, вул. Садиковська, 25, тел. 048 
7164018)
Керівник проекту: Бринош Ігор Васильович 
Назва проекту: Посилення та координація первинної 
правової допомоги в м. Одесі. 
Бюджет: 79780 грн.

Організація: Волинська обласна громадська органі-
зація «Центр правової допомоги» (45000, Волинська 
обл., м.. Ковель, вул. Грушевського, 14, тел. (03352) 
7-39-92)
Керівник проекту: Дуброва Наталія Володимирівна 
Назва проекту: Підтримка розвитку системи надання 
безоплатної первинної правової допомоги за співфі-
нансування органів місцевого самоврядування у Во-
линській області. 
Бюджет: 80000 грн.

Організація: Херсонський обласний фонд милосердя 
та здоров’я (73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, 
тел. (0552) 49-60-03)
Керівник проекту: Бімбірайте Наталя-Дануте Антано 
Назва проекту: Мобілізація середніх і малих громад 
України через сервіси порталу «Правовий простір». 
Бюджет: 302860 грн.
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Організація: Громадська організація «Громадське 
бюро «Правозахист» (40007, м. Суми, вул. Харківська, 
44, к. 53, тел. (066) 305-5190, (054) 26-10-900)
Керівник проекту: Стегній Ірина Іванівна 
Назва проекту: Якісна правова допомога кожному: роз-
будова в сільських громадах Сумського району стійкої 
основи для надання безоплатної первинної правової до-
помоги. 
Бюджет: 66480 грн.

Організація: Громадська організація «Станично-
Луганський центр правової інформації та юридичної 
допомоги» (93600, Луганська обл., смт. Станиця Лу-
ганська, вул. Миру, 2а, с. Валуйське, тел. (064) 723-
1499)
Керівник проекту: Філіппов Микола Олександрович 
Назва проекту: Безоплатна інформаційно-правова 
допомога у зоні АТО. 
Бюджет: 48500 грн.

Організація: Благодійний фонд інформаційних та 
освітніх ініціатив «Розвиток» (89600, Закарпат-
ська обл., м. Мукачево, вул. Мічуріна 1/10, тел. 
(099)2496460)
Керівник проекту: Козир Наталія Ігорівна 
Назва проекту: Розбудова сталої системи надання пер-
винної правової допомоги мешканцям міста Мукачево. 
Бюджет: 80000 грн.

Організація: Чугуївська міськрайонна громадська 
організація «Чугуївська правозахисна група» (63503, 
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Р. Люксембург, 16а, 
тел. (067) 57-55-939)
Керівник проекту: Лихачов Роман Борисович 
Назва проекту: Забезпечення сталої роботи «Центру 
правової інформації та консультацій в місті Чугуєві та 
Чугуївському районі». 
Бюджет: 78900 грн.

Організація: Громадська організація «Фонд сільських 
громад Дворічанщини» (62702, Харківська обл., смт. 
Дворічна, вул. 35-ої Гвардійської дивізії, б. 26, тел. 
(05750) 77-946)
Керівник проекту: Ковтун Людмила Миколаївна 
Назва проекту: Стала система безоплатної первинної 
правової допомоги населенню Дворічанського райо-
ну Харківської області. 
Бюджет: 80000 грн.

Організація: Луганська обласна організація «Суспіль-
на служба правової допомоги» (91000, кв. Еременко, 
7, тел. (0642) 71-04-16, (099) 064-96-54)
Керівник проекту: Данильченко Максим Олексійович 
Назва проекту: Створення ефективної системи без-
оплатної правової допомоги для мешканців Новоай-
дарського району. 
Бюджет: 79600 грн.

Організація: Херсонська обласна організація Комі-
тету виборців України (73036, м. Херсон, Придніпров-
ський узвіз, 1, офіс 8, тел. (0552) 344-426, (066) 100-81-
91)
Керівник проекту: Касьянов Василь Миколайович 
Назва проекту: Розвиток безоплатної первинної пра-
вової допомоги у м. Херсоні. 
Бюджет: 60000 грн.

Організація: Голопристанська районна громадська 
організація «Фонд розвитку Голопристанського райо-
ну» (75600, вул. Л. Шевцової, 17, м. Гола Пристань, тел. 
(050) 631-48-77)
Керівник проекту: Коломієць Димитрій Васильович 
Назва проекту: Розбудова сталої системи надан-
ня первинної правової допомоги малозабезпеченим 
громадянам у Голопристанському районі Херсон-
ської області. 
Бюджет: 80000 грн.
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Організація: Івано-Франківська обласна громадська 
організація «Станіславська правозахисна група» 
(76000, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2/40, тел. 
(0347) 31-331)
Керівник проекту: Малетин Андрій Ярославович 
Назва проекту: Формування сталої системи надання 
безоплатної первинної правової допомоги на Прикар-
патті. 
Бюджет: 79500 грн.

Організація: Львівська громадська організація 
«Центр досліджень місцевого самоврядування» 
(79008, м. Львів, вул. Руська, 3, тел. +38032 2356848)
Керівник проекту: Бригілевич Володимир Іванович 
Назва проекту: Забезпечення надання безоплатної 
правової допомоги у малих громадах. 
Бюджет: 60000 грн.

Організація: Подільський центр прав людини (21050, 
м. Вінниця, вул. Пушкіна, 11, тел. 0432 674225)
Керівник проекту: Бардин Михайло Богданович 
Назва проекту: Правова обізнаність населення - 
спільна справа влади і громади. 
Бюджет: 54500 грн.

Організація: Громадська організація «Центр правової 
інформації та консультації «Право» (42600, Сумська 
обл., м. Тростянець, вул. Горького, 58А, тел. (05458) 
5-32-66)
Керівник проекту: Куценко Євгеній Леонідович 
Назва проекту: Забезпечення балансу правозахисту 
і правоохорони в громадах засобами сталої правової 
допомоги. 
Бюджет: 79550 грн.

Організація: Хмільницька районна громадська орга-
нізація «ПРАВО» (22000, Вінницька обл., м. Хмільник, 
вул. 1-го Травня, б. 9, кв. 29, тел. 067 425 84 95)
Керівник проекту: Дорох Віталій Володимирович 
Назва проекту: Кожен має право на безоплатну пра-
вову допомогу. 
Бюджет: 71134 грн.

Організація: Громадська організація «Вибір» (94002, 
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 
1, тел. 095-180-71-04)
Керівник проекту: Орел Ігор Євгенович 
Назва проекту: Відновлення та адміністрування Цен-
тру правової інформації та консультацій «Народний 
правозахист Старобільську». 
Бюджет: 71900 грн.

Організація: Асоціація юристів м. Кам’янець-
Подільського (32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Пушкінська, 44/6, тел. (3849) 5-19-
11)
Керівник проекту: Ільчишен Максим Вікторович 
Назва проекту: Забезпечення стабільної роботи уста-
нови з надання безоплатної первинної правової допо-
моги в місті Кам’янці-Подільському. 
Бюджет: 72586 грн.

Організація: Хмельницька обласна громадська орга-
нізація «Подільська правова ліга» (29000, м. Хмель-
ницький, пров. Пушкіна, 1, тел. (0382) 702-742)
Керівник проекту: Місяць Андрій Петрович 
Назва проекту: Підвищення спроможності у реалі-
зації права на земельні ділянки учасників АТО та за-
хист прав селян-власників землі та майнових паїв у 
Хмельницькій, Харківській та Чернігівській областях. 
Бюджет: 225625 грн.
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Організація: Херсонський обласний фонд милосердя 
та здоров’я (73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, 
тел. (0552) 49-60-03)
Керівник проекту: Бімбірайте Наталя-Дануте Антано 
Назва проекту: Підвищення рівня правового захис-
ту військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сі-
мей шляхом надання правової допомоги та здійснен-
ня моніторингів. 
Бюджет: 301700 грн.

Організація: Громадська організація «МАРТ» (14000, 
м. Чернігів, а/с 79, тел. (046) 277-41-10)
Керівник проекту: Мурза Денис Сергійович 
Назва проекту: Розвиток спільноти моніторів Націо-
нального превентивного механізму. 
Бюджет: 371173 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Українська фундація правової допомоги» (01011, м. 
Київ, вул. Рибальська, 2, офіс 211, тел. (044) 280-67-40)
Керівник проекту: Цип’ящук Марія Богданівна 
Назва проекту: Змагання з консультування клієнтів 
серед юридичних клінік. 
Бюджет: 235660 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Українська фундація правової допомоги» (01011, м. 
Київ, вул. Рибальська, 2, офіс 211, тел. (044) 280-67-40)
Керівник проекту: Бондаренко Антоніна Леонідівна 
Назва проекту: Інституціоналізація практики надання 
юридичних послуг Pro bono в Україні. 
Бюджет: 557022 грн.

Організація: Громадська організація «Центр інформа-
ції про права людини» (01001, м. Київ, а/с В-261, тел. 
(044) 230-9314)
Керівник проекту: Колесникова Надія Володимирівна 
Назва проекту: Розвиток інформаційної спроможнос-
ті спільноти моніторів НПМ в Україні. 
Бюджет: 448984 грн.

Організація: Громадська організація «Центр «Соці-
альна дія» (01001, м. Київ, а/с 480-В, тел. (044) 254-58-
88)
Керівник проекту: Бондаренко Олена Олексіївна 
Назва проекту: Забезпечення технічної та аналітич-
ної підтримки розслідування порушень прав людини 
під час ЄвроМайдану. 
Бюджет: 358920 грн.

Організація: Луганська обласна організація «Східноу-
країнський центр громадських ініціатив (Тотальна ак-
ція на підтримку прав людини та демократії)» (39617, 
Полтавська обл., м. Кременчук, СЦГІ а/с 12, тел. +380 
(642) 491374)
Керівник проекту: Щербаченко Володимир Валерійо-
вич 
Назва проекту: Справедливість заради миру (ство-
рення бази порушень прав людини на сході України в 
період збройного протистояння). 
Бюджет: 769535 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Назва проекту: Організація та проведення тренінгу з 
антидискримінаційного законодавства для юристів 
центрів правової інформації та консультації. 
Бюджет: 22000 грн.
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Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Мороз Ліана Андріївна 
Назва проекту: Підготовка та представлення звіту 
правозахисних організацій щодо порушень прав лю-
дини під час Майдану. 
Бюджет: 428000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирів-
на 
Назва проекту: Публікація щорічного звіту про робо-
ту НПМ в Україні. 
Бюджет: 160000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирів-
на 
Назва проекту: Установчий тренінг для менеджерів з 
якості Центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги. 
Бюджет: 155000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Назва проекту: Інформаційна та просвітницька діяль-
ність мережі Центрів правової інформації та консуль-
тацій: друк та розповсюдження брошур. 
Бюджет: 135000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирів-
на 
Назва проекту: Публікація матеріалів для підсистеми 
управління якістю системи БПД. 
Бюджет: 370000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирів-
на 
Назва проекту: Організація та проведення тренін-
гу для дослідників щодо реалізації польового етапу 
дослідження «Процесуальні гарантії підозрюваних 
осіб». 
Бюджет: 130000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирів-
на 
Назва проекту: Оцінка системи безоплатної правової 
допомоги (публікація звіту). 
Бюджет: 160000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирів-
на 
Назва проекту: Польовий етап дослідження «Проце-
суальні гарантії підозрюваних осіб». 
Бюджет: 170000 грн.



29

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Мороз Ліана Андріївна 
Назва проекту: Стратегічне планування діяльності 
Коаліції з протидії дискримінації. 
Бюджет: 37000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Назва проекту: Організація та проведення заходів 
з реформування системи правоохоронних органів 
України. 
Бюджет: 82000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Мороз Ліана Андріївна 
Назва проекту: Участь представників Коаліції з про-
тидії дискримінації в Україні в регіональній зустрічі 
антидискримінаційних коаліцій НУО з Центральної та 
Східної Європи. 
Бюджет: 35000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Назва проекту: Навчальний тренінг для юристів та 
менеджерів Центрів правової інформації та консуль-
тацій (надання правової допомоги вимушенним пере-
селенцям та мобілізованим особам). 
Бюджет: 220000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирівна 
Назва проекту: Щорічна координаційна зустріч гро-
мадських моніторів НПМ. 
Бюджет: 190000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирівна 
Назва проекту: Конференція з розвитку системи без-
оплатної правової допомоги. 
Бюджет: 160000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Назва проекту: Проведення Фестивалю Рівності - 
2014, в рамках інформаційної кампанії Коаліції з про-
тидії дискримінації (13-15 грудня 2014 р.). 
Бюджет: 40000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Яворська Василина Володимирівна 
Назва проекту: Школа з організаційного розвитку 
для партнерів програмної ініціативи. 
Бюджет: 180000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Романов Роман Валерійович 
Назва проекту: Організація та проведення крулого 
столу з питань окупованих територій, статусу Криму 
та питань вимушених переселенців. 
Бюджет: 90000 грн.
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ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА
«ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА»

ПІДТРИМКА АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

ПІДТРИМКА ЗАКОНОТВОРЧИХ ІНІЦІАТИВ

Закони: Антикорупціний пакет

Бюджет 25 543 934Кількість проектів 114 

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ 
ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Журналістські
розслідування:
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ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА»

Кількість проектів: 114 
Бюджет: : 25 543 934 грн.

Мета програмної ініціативи - створення дієвих ін-
струментів боротьби з корупцією та підвищення під-
звітності державної влади перед громадянами

Пріоритети

Громадський порядок денний для нової країни
Фонд підтримує роботу незалежних експертів та ана-
літичних центрів, спрямовану на розробку першочер-
гових реформ для нової української влади

Підтримка аналітичних центрів
Ініціативу з розвитку аналітичних центрів Украї-
ни Міжнародний фонд «Відродження» впроваджує 
спільно з Фондом аналітичних центрів (OSF Think 
Tank Fund) за підтримки Шведської агенції з міжна-
родного розвитку (SIDA). Її мета – підвищення ролі 
аналітичних центрів, прозорості їхньої роботи та рів-
ня довіри до них у процесі прийняття державних рі-
шень через зміцнення їхнього інституційного потен-
ціалу та спроможності продукувати якісні досліджен-
ня та рекомендації.

Протидія корупції
Програмна ініціатива підтримує розробку змін до за-
конодавства про конфлікт інтересів у публічній сфері, 
адвокацію їхнього ухвалення та громадський контр-
оль за їхнім впровадженням. Ми прагнемо зробити 
максимально відкритими будь-які державні надхо-
дження й витрати, а також доходи та статки держав-

них службовців. Щоб боротьба з конфліктом інтересів 
була більш дієвою, а доходи можновладців і витрати 
бюджету – більш контрольованими, ми підтримуємо 
прагнення громадськості мати вільний доступ до всіх 
державних реєстрів.

Журналістські розслідування
Програмна ініціатива надає підтримку агенціям жур-
налістських розслідувань, оскільки вони є найбільш 
ефективним інструментом громадянського суспіль-
ства в боротьбі з корупцією та отриманні відкритого 
доступу до суспільно важливої інформації.

Основні напрямки діяльності
 

Підтримка законотворчих ініціатив
Одним із пріоритетів 2014 р. була діяльність, 
спрямована на визначення на законодавчо-
му рівні та створення передумов для ефек-

тивного подолання проявів конфлікту інтересів у пу-
блічній сфері, відкриття інформації про державні ви-
трати, а також доходів та статків державних службов-
ців, сприяння забезпеченню вільного доступу до реє-
стрів власності в країні.

Фонд активно підтримував роботу експертів над но-
вою редакцією Закону «Про здійснення державних 
закупівель», який був ухвалений Верховною Радою 
України 10 квітня 2014 р. У цьому Законі вперше за-
проваджені важливі антикорупційні норми: заборона 
на участь у державних торгах осіб, пов’язаних із за-
мовниками торгів, значно розширено доступ до ін-
формації про державні закупівлі, створено передумо-
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ви для громадського контролю за витрачанням бю-
джетних коштів.

Справжнім проривом у реформі антикорупційного за-
конодавства стало прийняття пакету антикорупцій-
них законів, які були ухвалені 14 жовтня 2014 р. За-
значені закони стали результатом спільної роботи 
громадських експертів, ініціативи Реанімаційний па-
кет реформ та органів влади. Фонд підтримав, зокре-
ма, розробку та адвокатування Законів України «Про 
запобігання корупції» та «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо визначення 
кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публіч-
них діячів». Законом про запобігання корупції вста-
новлюються правила щодо уникнення публічними 
службовцями конфлікту інтересів, прописана систе-
ма об’єктивного фінансового контролю за майновим 
станом публічних службовців, передбачено створен-
ня спеціалізованого превентивного органу. Закон про 
бенефіціарних власників значно ускладнить можли-
вість легалізації доходів, отриманих злочинним шля-
хом, дозволить виявляти чиновників – реальних 
власників нерухомості, а також відкриє доступ до ре-
єстру прав на нерухомість. Україна стане першою в 
Європі державою, яка створить публічний реєстр бе-
нефеціарних власників. Зазначені закони покликані 
реформувати всю систему запобігання та боротьби з 
корупцією і в разі належного впровадження призве-
дуть до суттєвого зменшення рівня корупції в країні.

Окрім законотворчої діяльності, Фонд нада-
вав підтримку проведенню громадського 
моніторингу дотримання законодавства у 
сфері закупівель та моніторингу витрачання 

бюджетних коштів, у тому числі на забезпечення по-
треб антитерористичної операції та внутрішньо пере-
міщених осіб, як на загальнодержавному, так і на міс-
цевому рівнях.

Громадська організація SocialBoost за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження», Microsoft та 
Державного агентства з питань електронного уря-
дування розробила та запустила Національний пор-
тал відкритих даних. Відкриття цих даних є одним із 
основних кроків до прозорості та підзвітності влади 
та забезпечує можливість громадянам контролювати 
роботу органів влади й отримувати достовірну 
інформацію про їхню діяльність.

Фонд продовжує підтримувати та розви-
вати розслідувальну журналістику, яка є 
ефективним інструментом у боротьбі з ко-
рупцією. Зокрема, було підтримано діяль-

ність проекту «Наші гроші», резонансні журналістські 
розслідування якого щодо незаконних тендерів в «Ук-
рзалізниці», «Укргазвидобуванні» та Міністерстві обо-
рони України призвели до звільнення та арешту окре-
мих посадових осіб, причетних до корупційних схем. Та-
кож Міжнародний фонд «Відродження» підтримав про-
ект Yanukovichleaks, у рамках якого журналісти прово-
дять розслідування на базі врятованих та відновлених 
бухгалтерських і фінансових документів з Межигір’я.
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Міжнародний фонд «Відродження» підтримав роботу 
журналістів агенції «Донецька правда», які розсліду-
вали фінансові потоки сепаратистських рухів на те-
риторії Донецької області та корупційні дії місцевої 
влади. Означена діяльність супроводжувалася пер-
сональними погрозами на адресу виконавців проек-
ту з боку осіб, щодо діяльності яких проводилися роз-
слідування. За підсумками проведених журналіст-
ських розслідувань, керівник проекту Олексій Ма-
цука отримав престижну міжнародну премію CJFE 
InternationalPressFreedomAward (IPFA), присуджену 
канадським журі.

Фонд приділив увагу питанням повернення в Украї-
ну вкрадених за часів попередньої влади коштів. За 
даними Генеральної прокуратури України, за пері-
од правління В. Януковича було «відмито» понад 100 
млрд. доларів США державних коштів, частина з яких 
арештована або заморожена в Україні та за кордо-
ном. Але якщо не врегулювати питання повернення 
вкрадених активів, Україна ризикує втратити шанс 
повернути ці кошти. Як результат, Міжнародний фонд 
«Відродження» підтримав проект Центру протидії ко-
рупції з розробки моделі управління арештованими 
або замороженими активами корумпованих україн-
ських державних службовців, у тому числі шляхом 
розробки необхідних змін до законодавства.

Розвиток аналітичних центрів
У 2014 р. Міжнародний фонд «Відродження» 
у співпраці з Фондом аналітичних центрів 
(TTF) за фінансової підтримки Шведської 

агенції з міжнародного розвитку (SIDA) розпочав «Іні-
ціативу з розвитку аналітичних центрів в Україні». 
Партнерами реалізації Ініціативи витупають також 
ІСАР «Єднання» та Офіс аналітичних центрів у Брюс-
селі.

Метою Ініціативи, розрахованої на 4 роки, є покра-
щення якості та практик прийняття рішень органа-
ми влади через підвищення ролі, прозорості та рівня 
довіри до аналітичних центрів. Головні завдання Іні-
ціативи – підвищення ролі, «видимості» та рівня до-
віри до аналітичних центрів у процесі прийняття дер-
жавних рішень та підтримка створення інституційно 
стабільних аналітичних центрів, здатних продукувати 
якісні дослідження та рекомендації, які своєю чергою 
користуються попитом серед ключових стейкхолде-
рів.

За перший рік реалізації Ініціативи Міжнародним фо-
ном «Відродження» було надано 13 міні-грантів з ін-
ституційного розвитку аналітичних центрів, завдяки 
яким аналітичні центри змогли оновити власні місії 
та візії, покращити систему управління організаціями, 
привести відповідно до чинного законодавства свої 
статутні документи, напрацювати власні стратегії, ін-
формаційні та фандрейзингові стратегії, удосконали-
ти систему внутрішнього моніторингу, фінансові про-
цедури, встановити професійні бухгалтерські систе-
ми 1С тощо. Окрім того, для представників відібраних 
аналітичних центрів була проведена серія навчаль-
них заходів: тренінги (з організаційного розвитку, ана-
лізу політики, зовнішньої комунікації, питань гендеру 
та недискримінації, захисту навколишнього середо-
вища, антикорупції та конфлікту інтересів), були нада-
ні індивідуальні консультації, забезпечено менторінг, 
здійснено ознайомчі навчальні візити до європей-
ських аналітичних центрів. За підсумками виконан-
ня міні-грантів, проведених організаційних та фінан-
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сових аудитів в першій половині 2015 р. близько де-
сяти найбільш успішних аналітичних центрів отрима-
ють дворічні гранти на інституційний розвиток.

Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучері-
ва» було проведено дослідження стану співпраці ор-

ганів публічної влади із 
аналітичними центра-
ми України. Досліджен-
ня дозволило визначи-

ти провідні аналітичні центри, про-
дуктами яких найчастіше користу-
ються органи влади, встановити 
теми, вивчення яких потребують 
владні інституції, виявити основні 
перешкоди, які сьогодні заважають 
ефективно розвиватися співробіт-
ництву органів публічної влади із 
аналітичними центрами тощо.

Однією із важливих подій у сфері аналізу політики в 
2014 р. стала міжнародна конференція для аналітич-
них центрів. Основна увага на цьому заході була зо-
середжена на питаннях підвищення ролі аналітичних 
центрів у новому політичному середовищі та пробле-
мах співпраці аналітичних центрів із потенційними за-
мовниками аналітичної продукції.

Минулого року було продовжено розвиток порта-
лу «Аналіз політики для демократії» у партнерстві з 

Міжнародною громадською ор-
ганізацією «Інтерньюз Україна». 
За минулий рік було розроблено 
навчальний відеокурс з аналізу 
політики, напрацьовано базу да-
них аналітичних центрів та екс-
пертів у галузі аналізу політи-
ки, систематизовано та опублі-

ковано матеріали он-лайн бібліотеки з аналізу полі-
тики.

Розвиток місцевої демократії та самоорга-
нізації населення
Суттєва активізація громадської активнос-
ті, яка обумовлена значною мірою перемо-

гою ЄвроМайдану, призвела до підвищення інтересу 
членів територіальних громад до безпосередньої учас-
ті у вирішенні місцевих проблем, розвитку системи са-
моорганізації населення. Саме на створення належних 
правових умов, необхідних для такої участі, підвищен-
ня рівня розуміння своїх прав у сфері місцевої демо-
кратії, способів використання форм місцевої демокра-
тії тощо, здійснювала свою діяльність мережа із 9 ре-
сурсних центрів для органів самоорганізації населен-
ня (далі – ОСН). Мережа охоплювала території Волин-
ської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львів-
ської, Миколаївської, Рівненської та Херсонської облас-
тей, а також м. Київ. Координацію діяльності національ-
ної мережі ресурсних центрів забезпечує ВГО «Асоціа-
ція сприяння самоорганізації населення» (м. Одеса).

Значна увага була приділена удосконаленню місце-
вих актів, що створюють передумови для розвитку 
окремих форм місцевої демократії. Зокрема, за 2014 
р. мережею ресурсних центрів було напрацьовано та 
досягнуто затвердження Програми сприяння діяль-
ності та розвитку органів самоорганізації населен-
ня м. Дніпропетровськ на 2014–2017 рр.; Положення 
про органи самоорганізації населення в м. Дніпропе-
тровськ; Програми розвитку та реформування ЖКГ у 
м. Миколаїв на 2015–2019 рр., яка передбачає, зокре-
ма, напрямок громадського контролю та розвитку 
ОСН; Програми сприяння діяльності об’єднань спів-
власників багатоквартирних будинків та органів са-
моорганізації населення у м. Володимир-Волинський 
на 2015–2017 рр.; Порядку здійснення контролю з 
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боку будинкових комітетів за обсягом та якістю на-
дання послуг з утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій у м. Херсон; Положення про здій-
снення органами самоорганізації населення контро-
лю за якістю проведених ремонтних робіт у житлових 
будинках комунальної власності територіальної гро-
мади міста Київ; Положення про діяльність постійної 
комісії із забезпечення реалізації житлових прав меш-
канців гуртожитків у м. Луцьк тощо.

Активісти ресурсних центрів у своїй діяльнос-
ті також почали використовувати судовий 
захист для відстоювання інтересів членів те-
риторіальних громад. Наприклад, ресурсний 

центр для ОСНів, що адмініструє ГО 
«Наше право» (м. Львів), допомагав 
вести одному з івано-франківських 
ОСНів судову справу, якою доводив 
право ОСНу на прибудинкову тери-
торію. Означена справа була вирі-
шена на користь ОСНу. Фонд розви-
тку м. Миколаїв (ресурсний центр 

для ОСНів у Миколаївській області) звернувся із по-
зовом до Центрального районного суду м. Миколаїв 
щодо скасування рішення виконавчого комітету Мико-
лаївської міської ради від 17.04 2014 р., яким міськви-
конком підняв тарифи на утримання будинку і тариф 
на вивезення сміття. На думку громадськості, ухвалю-
ючи це рішення, міськвиконком порушив передбачені 
законодавством процедури. 

Також у Миколаївській області за підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження» реалізуються 4 міні-
проекти, які виконуються за підтримки місцевого 
ресурсного центру. Завдяки проведеним адвокасі-
кампаніям ОСН «Перлина Гаю» (м. Вознесенськ) до-
бився від Вознесенської міської ради ухвалення пози-
тивного рішення щодо виділення 126 тис. грн на бу-

ріння експлуатаційної свердловини для водозабезпе-
чення одного з мікрорайонів міста. Інший ОСН з Воз-
несенську (ОСН «Лідер») добився ухвалення рішен-
ня про включення його керівництва до складу адмі-
ністративної комісії. Це надасть можливість запрова-
дити дієвий механізм контролю за 
участю представників мешканців 
мікрорайонів за санітарним ста-
ном місць загального користуван-
ня та відпочинку. ОСН «Ялти» (м 
Миколаїв) зараз походить процеду-
ру делегування йому повноважень 
Миколаївської міської ради на або-
нування громадян для здійснення вивезення твер-
дих побутових відходів та на складання протоколів за 
статтями 152 та 154 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення.

Також ресурсні центри приділяли свою увагу про-
блемам вимушених переселенців та проведенню ре-
форми місцевого самоврядування в Україні. Напри-
клад, Луганський обласний ресурсний центр на зу-
стрічах в містах Сватове, Старобільськ та Сєверодо-
нецьк проводив обговорення та стимулював вирі-
шення питання розвитку в цих містах руху ОСНів та 
об’єднання їхніх зусиль щодо захисту територій, до-
помоги армії, волонтерських рухів, сприянню пересе-
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ленцям в оформленні соціальної допомоги та пенсій 
тощо. У Київській та Луганській областях було прове-
дено обговорення проблем об’єднання сільських гро-
мад та органів місцевого самоврядування в контек-
сті адміністративно-територіальної реформи та шля-
хів вирішення пов’язаних із цим потенційних проблем, 
ролі ОСНів у цих процесах.

Значна увага була приділення питанням навчання лі-
дерів ОСНів. Окрім використання традиційних форм 
підготовки (тренінгів, семінарів, шкіл тощо), Київський 
міський ресурсний центр для ОСНів використав нові 
підходи до організації системи навчання керівників 
та секретарів столичних ОСНів. За сприяння Депар-
таменту суспільних комунікацій Київської міської дер-
жавної адміністрації до цієї роботи вперше було залу-
чено Київський міський центр перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, держав-
них підприємств, установ і організацій.

Сприяння покращенню якості політичних і 
виборчих процесів
У 2014 р. Фонд підтримав проведення те-
левізійних дебатів між кандидатами у Пре-

зиденти України, а також дебатів між політичними 
партіями під час виборів до Верховної Ради України. 
Проект був реалізований Першим Національним те-
леканалом спільно з МГО «Інтерньюз-Україна», «Гро-
мадським телебаченням», фундацією «Суспільність» 
та ГО «Центр UA». Також Фонд традиційно підтри-
мав «Національний екзит-пол» на дострокових пре-
зидентських і парламентських виборах. До Консор-
ціуму «Національний екзит-пол’2014» увійшли Фонд 
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київ-
ський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Укра-
їнський центр економічних і політичних досліджень 
імені Олександра Разумкова. Фонд також підтримав 
роботу 100 молодих міжнародних спостерігачів, які 
представляють громадські організації української ді-
аспори.
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ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ 

Організація: Громадська організація «Донецький ін-
ститут інформації» (83017, м. Донецьк, вул. Овнатаня-
на, б. 42, кв. 11, тел. (067) 463-32-11)
Керівник проекту: Сизов Віталій Василійович 
Назва проекту: Проведення 5 журналістських розслі-
дувань агентством «Донецька правда» з висвітлен-
ням в ефірі «Громадського ТБ Донеччини». 
Бюджет: 144800 грн.

Організація: Громадська організація «Львівський ме-
діафорум» (79000, м. Львів, пр. Чорновола, 101/152, 
тел. 0977006675)
Керівник проекту: Блінова Світлана Миколаївна 
Назва проекту: ІІ Львівський медіафорум: журналіс-
ти, які змінюють країну. 
Бюджет: 130000 грн.

Організація: Громадська організація Фундація «Від-
крите суспільство» (04070, м. Київ, проспект Свободи, 
6 кв.264, тел. 0444257709)
Керівник проекту: Сікора Іван Веніамінович 
Назва проекту: Громадська варта Києва: здійснення 
громадського контролю за розробкою та реалізацією 
антикорупційної політики у місті Києві. 
Бюджет: 150000 грн.

Організація: Громадська організація «Інформаційний 
центр «Майдан Моніторинг» (61003, м. Харків, прову-
лок Слюсарний, 10, кв. 2, тел. (050) 401-23-83)
Керівник проекту: Северин Олександр Євгенович 
Назва проекту: «Дізнався про порушення - розкажи 
про нього всім!». 
Бюджет: 230000 грн.

Організація: Громадська організація «Студія медіа-
проектів «Вартові демократії» (02156, м. Київ, вул. Л. 
Первомайського, 9а, тел. (050) 413-58-75)
Керівник проекту: Гнап Дмитро Володимирович 
Назва проекту: Розвиток проекту журналістських 
розслідувань «YanukovychLeaks». 
Бюджет: 218200 грн.

Організація: Громадська організація «Наші гроші» 
(03127, м. Київ, вул. Сеченова, 7а, кв. 45, тел. (050) 330-
70-32)
Керівник проекту: Шалайський Олексій Степанович 
Назва проекту: Підтримка діяльності сайту «Наші 
гроші». 
Бюджет: 240000 грн.

Організація: Громадська організація «Інтерньюз - 
Україна» (04112, м. Київ, вул. Ризька 15, тел. 458-44-40, 
458-44-36, (067) 243-63-56)
Керівник проекту: Кобець Роман Васильович 
Назва проекту: Аналіз політики для демократії. 
Бюджет: 463200 грн.

Організація: Київський міський осередок Всеукраїн-
ської громадської організації «Асоціація сприяння са-
моорганізації населення» (02154, м. Київ, вул. Русанів-
ська набережна, 20, тел. 295-18-74)
Керівник проекту: Чунаєв Олександр Едуардович 
Назва проекту: Ресурсний центр як шлях подальшого 
розвитку локальної демократії столиці. 
Бюджет: 115000 грн.
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Організація: Благодійний фонд «Демократичні ініціа-
тиви імені Ілька Кучеріва» (01001, м. Київ, а/с В-271, 
тел. (044) 581-33-17, 510-05-42)
Керівник проекту: Бекешкіна Ірина Еріківна 
Назва проекту: Хабарництво у ВНЗ: причини, розпо-
всюдженість, шляхи подолання. 
Бюджет: 138140 грн.

Організація: Громадська організація «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна» (25006, м. Кіровоград, вул. Єго-
рова, 40, офіс 203, тел. 044 360 52 42)
Керівник проекту: Стоян Анатолій Григорович 
Назва проекту: Якою може бути антикорупційна полі-
тика України? Говорять люди. 
Бюджет: 220900 грн.

Організація: Громадська організація «Центр протидії 
корупції» (01021, м. Київ, а/с 29, тел. (044) 253-11-75)
Керівник проекту: Шабунін Віталій Вікторович 
Назва проекту: Протидія корупції та відмиванню ко-
штів через введення ефективної законодавчої бази. 
Бюджет: 175300 грн.

Організація: Громадська організація «Асоціація 
«Промком» (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 85, 
кв. 24, тел. (050) 726-44-68)
Керівник проекту: Мельничук Оксана Вікторівна 
Назва проекту: Український кризовий медіа-центр: ді-
яльність у квітні 2014 року. 
Бюджет: 630895 грн.

Організація: Благодійний фонд «Місцева ініціатива» 
(65110, м. Одеса, вул. Балківська, 36 кв 55, тел. 067 
4806499)
Керівник проекту: Звеліндовський Юрій Анатолійович 
Назва проекту: Аналіз становища з дотриманням норм 
чинного законодавства співробітниками податкової 
служби при виконанні своїх службових обов’язків. 
Бюджет: 149500 грн.

Організація: Громадська організація «Європа без 
бар’єрів» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, офіс 
21, тел. (044) 238-68-43)
Керівник проекту: Кузьо Мар’яна Степанівна 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 80550 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Український інститут досліджень політики щодо гро-
мадського здоров’я» (01001, м. Київ, вул. Малопід-
вальна, 4, кв. 6, тел. (044) 222-62-71)
Керівник проекту: Морозова Ганна Георгіївна 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 58544 грн.

Організація: Громадська організація «Європейський 
діалог» (79019, м. Львів, вул. Ткацька, 31, тел. (032) 
297-18-57)
Керівник проекту: Каспрук Ігор Іванович 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 82429 грн.

Організація: Чернівецький міський центр захисту 
приватних підприємців і підприємств малого бізнесу 
(58000, м. Чернівці, Руська, 1, тел. 0372 585314)
Керівник проекту: Батракова Наталя Борисівна 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розвитку. 
Бюджет: 65940 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, тел. 
(044) 592-81-20)
Керівник проекту: Ніцович Роман Ігорович 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розвитку. 
Бюджет: 103600 грн.
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Організація: Громадська організація «Український 
незалежний центр політичних досліджень» (01001, м. 
Київ, вул. Софіївська, 18, офіс 2, тел. (044) 278-2825, 
599-42-51, 599-4251)
Керівник проекту: Лациба Костянтин Валерійович 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 60870 грн.

Організація: Благодійний фонд «Демократичні ініціа-
тиви імені Ілька Кучеріва» (01001, м. Київ, а/с В-271, 
тел. (044) 581-33-17, 510-05-42)
Керівник проекту: Бекешкіна Ірина Еріківна 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 80780 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організа-
ція «Асоціація сприяння самоорганізації населення» 
(65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел. (048) 
738-68-30)
Керівник проекту: Крупник Андрій Семенович 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 114950 грн.

Організація: Громадська організація «Об’єднання 
«Центр політичних студій та аналітики» (01001, м. 
Київ, Михайлівська, 24в, кв. 43, тел. 067-506-81-62)
Керівник проекту: Шарлай Віталій Іванович 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 110850 грн.

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація «Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики» 
(49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, б.1, кв. 110, 
тел. 066 77 66 456;)
Керівник проекту: Брагіна Олена Володимирівна 
Назва проекту: Громадська оцінка місцевої антико-
рупційної програми, ініціювання її удосконалення та 
запровадження громадської антикорупційної експер-
тизи. 
Бюджет: 142375 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут Світо-
вої Політики» (01021, м. Київ, вул. Інститутська, 20/8, 
офіс 6, тел. (044) 253-55-57)
Керівник проекту: Солодкий Сергій Вікторович 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 74050 грн.

Організація: Громадська організація «Центр дослі-
дження суспільства» (04071, м. Київ, пр. Героїв Ста-
лінграду, 26, кв. 214, тел. (044) 417-00-17)
Керівник проекту: Доронюк Тарас Ігорович 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 76350 грн.

Організація: Громадська організація «Агенція журна-
лістики даних» (02098, м. Київ, вул. Тичини, 10, кв. 12, 
тел. 066 676 2545)
Керівник проекту: Струтинець Світлана Миколаївна 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 101150 грн.
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Організація: Громадська організація «Центр політико-
правових реформ» (01001, м. м. Київ, вул. Хрещатик, 4, 
офіс 13, тел. 278 03 17)
Керівник проекту: Журба Ярина Миколаївна 
Назва проекту: Міні гранти для інституційного розви-
тку. 
Бюджет: 45500 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут грома-
дянського суспільства» (01103, м. Київ, бульвар Друж-
би народів, 22, к. 21, тел. (044) 529-73-94, 529-07-32)
Керівник проекту: Ткачук Анатолій Федорович 
Назва проекту: Експертна та інформаційна підтрим-
ка процесу реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в Україні. 
Бюджет: 2795577 грн.

Організація: Громадська організація «Центр дослі-
дження суспільства» (04071, м. Київ, пр. Героїв Ста-
лінграду, 26, кв. 214, тел. (044) 417-00-17)
Керівник проекту: Стадний Єгор Андрійович 
Назва проекту: Рейтинг прозорості та відкритості 
українських національних ВНЗ. 
Бюджет: 190000 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація «Студентське братство» (01021, м. Київ, 
вул.Грушевського, 28/2, кв.29, тел. 044 5618573)
Керівник проекту: Ковальчук Уляна Василівна 
Назва проекту: Громадська кампанія «Ні!» корупції в 
медичних вишах: починаємо з перших курсів. 
Бюджет: 146000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Громадянська мережа «ОПОРА» (01103, м. Київ, вул. 
Проф. Підвисоцького, 10/10, офіс 3, тел. 044 286 2670)
Керівник проекту: Стрелюк Ольга Валеріївна 
Назва проекту: Протидія інституційній корупції в 
освітній сфері на етапі вступної кампанії до вищих на-
вчальних закладів через формування рейтингу від-
критості ВНЗ та проведення дослідження результатів 
зарахування студентів. 
Бюджет: 125846 грн.

Організація: Громадська організація «Центр дослі-
дження суспільства» (04071, м. Київ, пр. Героїв Ста-
лінграду, 26, кв. 214, тел. (044) 417-00-17)
Керівник проекту: Іщенко Володимир Олександрович 
Назва проекту: Моніторинг протестів, репресій і по-
ступок в Україні - Дофінансування. 
Бюджет: 73000 грн.

Організація: Громадська організація «Громадський 
центр «Час» (14000, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 
47, кв.66, тел. +380979090298)
Керівник проекту: Рибак Вероніка Сергіївна 
Назва проекту: Відношення до корупції студентів / ви-
кладачів / адмінапарату, визначення її видів та роз-
робка механізмів її подолання. 
Бюджет: 55196 грн.

Організація: Громадська організація «Соціал Буст» 
(04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 13/9, оф. 27, тел. 
(067) 644-8613)
Керівник проекту: Гурський Денис Костянтинович 
Назва проекту: Відкриті дані уряду в Україні. 
Бюджет: 494500 грн.
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Організація: Громадська організація «Об’єднання 
«Центр політичних студій та аналітики» (01001, м. 
Київ, Михайлівська, 24в, кв. 43, тел. 067-506-81-62)
Керівник проекту: Марусов Андрій Юрійович 
Назва проекту: Впровадження громадського антико-
рупційного контролю за реконструкцією Бортницької 
станції аерації. 
Бюджет: 230000 грн.

Організація: Одеський суспільний інститут соціаль-
них технологій (65023, м. Одеса, пл. Соборна, 10/11, 
тел. (048) 726 65 25)
Керівник проекту: Крупник Андрій Семенович 
Назва проекту: Моніторинг роботи телефонних «гаря-
чих ліній» центральних органів виконавчої влади. 
Бюджет: 226250 грн.

Організація: Громадська організація «Центр протидії 
корупції» (01021, м. Київ, а/с 29, тел. (044) 253-11-75)
Керівник проекту: Шабунін Віталій Вікторович 
Назва проекту: Протидія корупції у сфері управлін-
ня арештованими, замороженими або конфісковани-
ми активами корумпованих українських державних 
службовців через удосконалення українського зако-
нодавства. 
Бюджет: 199780 грн.

Організація: Громадська організація «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна» (25006, м. Кіровоград, вул. Єго-
рова, 40, офіс 203, тел. 044 360 52 42)
Керівник проекту: Волошина Алла Володимирівна 
Назва проекту: Альтернативний звіт з оцінки ефек-
тивності впровадження державної антикорупційної 
політики. 
Бюджет: 220000 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, тел. 
(044) 592-81-20)
Керівник проекту: Антоненко Антон Олександрович 
Назва проекту: Розробка системи моніторингу клю-
чових показників для виявлення корупції в сфері ви-
добутку енергетичних ресурсів. 
Бюджет: 200000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр політико-
правових реформ» (01001, м. м. Київ, вул. Хрещатик, 4, 
офіс 13, тел. 278 03 17)
Керівник проекту: Коліушко Ігор Борисович 
Назва проекту: Сприяння реформі публічної адміні-
страції. 
Бюджет: 1744685 грн.

Організація: Громадська організація «Центр політико-
правових реформ» (01001, м. м. Київ, вул. Хрещатик, 4, 
офіс 13, тел. 278 03 17)
Керівник проекту: Хавронюк Микола Іванович 
Назва проекту: Громадська антикорупційна експер-
тиза законопроектів: II етап. 
Бюджет: 216500 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут роз-
витку регіональної преси» (01030, м. Київ, тел. (044) 
279-4199)
Керівник проекту: Лаба Катерина Геннадіївна 
Назва проекту: Співфінансування проведення Шос-
тої щорічної всеукраїнської конференції журналістів-
розслідувачів. 
Бюджет: 117045 грн.
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Організація: Херсонська обласна громадська орга-
нізація «Агенція громадської журналістики «МІСТ» 
(73000, м. Херсон, вул. Димитрова 26а, кв. 54, тел. 
(0552)39-52-53; 0505470559)
Керівник проекту: Нікітенко Сергій Валерійович 
Назва проекту: Підготовка та випуск незалежної те-
левізійної передачі «Вимагайте правди». 
Бюджет: 160000 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна фундація 
«Право на захист» (03056, м. Київ, вул. Дашавська, 22, 
тел. (044) 453-16-53)
Керівник проекту: Мороз Катерина Миколаївна 
Назва проекту: Забезпечення доступу внутрішньо пе-
реміщених осіб до адміністративних послуг та освіти. 
Бюджет: 200000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр дослі-
джень соціальних перспектив Донбасу» (83100, м. 
Київ, вул. Генерала Жмаченка, б. 4, кв. 248)
Керівник проекту: Гармаш Сергій Анатолійович 
Назва проекту: Серія журналістських розслідувань 
«Джерела та наслідки сепаратизму. Крим та Донбас 
під час та після окупації». 
Бюджет: 256280 грн.

Організація: Громадська організація «Вінницька об-
ласна організація інвалідів «А-ВЕСТА» (21000, м. Ві-
нниця, Соборна, 52, офіс 203, тел. (067) 700-50-76)
Керівник проекту: Полулях Лариса Алімівна 
Назва проекту: Інформаційна безпека та основи ана-
лізу соціальних мереж для державних службовців, 
громадських лідерів та громадських журналістів. 
Бюджет: 200000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр дослі-
дження суспільства» (04071, м. Київ, пр. Героїв Ста-
лінграду, 26, кв. 214, тел. (044) 417-00-17)
Керівник проекту: Доронюк Тарас Ігорович 
Назва проекту: Збір та систематизація даних щодо 
соціально-економічного стану внутрішньо переміще-
них осіб. 
Бюджет: 57520 грн.

Організація: Полтавська обласна громадська органі-
зація «Аналітичний центр «Бюро економічних та соці-
альних досліджень» (36000, м. Полтава, пр. Латише-
ва, 15, к .27, тел. 0503056225)
Керівник проекту: Штефан Вадим Григорович 
Назва проекту: Підвищення ефективності роботи з 
внутрішньо переміщеними особами - результат гро-
мадського фінансового аудиту. 
Бюджет: 79050 грн.

Організація: Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 
403, тел. (05632) 6-02-81)
Керівник проекту: Хамаза Катерина Сергіївна 
Назва проекту: Моніторинг використання коштів для 
потреб переселенців у Дніпропетровській області. 
Бюджет: 67320 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська іні-
ціатива Луганщини» (93400, Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, проспект Гвардійський, 47/111, тел. (050) 
6223330)
Керівник проекту: Кіріллова Тетяна Юріївна 
Назва проекту: Моніторинг використання бюджетних 
коштів на забезпечення потреб внутрішньо переміще-
них осіб в соціальній сфері на території Луганської та 
Донецької областей. 
Бюджет: 72050 грн.
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Організація: Громадська організація «Об’єднання 
«Центр політичних студій та аналітики» (01001, м. 
Київ, Михайлівська, 24в, кв. 43, тел. 067-506-81-62)
Керівник проекту: Канєвський Гліб Олександрович 
Назва проекту: Підвищення ефективності проведен-
ня державних закупівель для забезпечення потреб 
Антитерористичної операції. 
Бюджет: 97190 грн.

Організація: Чугуївська міськрайонна громадська 
організація «Чугуївська правозахисна група» (63503, 
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Р. Люксембург, 16а, 
тел. (067) 57-55-939)
Керівник проекту: Лихачов Роман Борисович 
Назва проекту: Центр контролю за використанням 
бюджетних коштів на забезпечення потреб внутріш-
ньо переміщених осіб на території Харківської облас-
ті. 
Бюджет: 46760 грн.

Організація: Рівненська обласна правозахисна гро-
мадська організація «Агентство журналістських роз-
слідувань» (33010, м. Рівне, Дубенська, 46/75, тел. 
0362-43-82-03, (066) 257-1331)
Керівник проекту: Куць Валентина Григорівна 
Назва проекту: Моніторинг державних закупівель у 
лікувальних закладах Волині та Рівненщини. 
Бюджет: 83300 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, тел. 
(044) 592-81-20)
Керівник проекту: Антоненко Антон Олександрович 
Назва проекту: Підготовка та просування нормативно-
правової бази для розкриття компаніями платежів у 
видобувній сфері в контексті реалізації Ініціативи про-
зорості видобувних галузей з України. 
Бюджет: 245000 грн.

Організація: Чернігівська обласна громадська орга-
нізація «Чернігівський центр прав людини» (14017, м. 
Чернігів, а/с 435, тел. (0462) 67 75 75)
Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович 
Назва проекту: Громадський контроль та боротьба із 
корупцією в сфері держзакупівель на Чернігівщині. 
Бюджет: 97225 грн.

Організація: Громадська організація «Інформаційно-
правовий центр «Наше право» (79007, м. Львів, вул. 
Джерельна, 38, офіс 305в, тел. (032) 295-76-17)
Керівник проекту: Лепак Андрій Стефанович 
Назва проекту: Громадський моніторинг прозорос-
ті та ефективності використання коштів місцевих бю-
джетів на потреби антитерористичної операції. 
Бюджет: 75815 грн.

Організація: Хмільницька районна громадська орга-
нізація «ПРАВО» (22000, Вінницька обл., м. Хмільник, 
вул. 1-го Травня, б. 9, кв. 29, тел. 067 425 84 95)
Керівник проекту: Дорох Віталій Володимирович 
Назва проекту: Державні закупівлі в Хмільнику – під 
надійний громадський контроль. 
Бюджет: 77900 грн.

Організація: Громадська організація «Об’єднання 
«Центр політичних студій та аналітики» (01001, м. 
Київ, Михайлівська, 24в, кв. 43, тел. 067-506-81-62)
Керівник проекту: Тарнай Володимир Андрійович 
Назва проекту: Створення та впровадження системи 
моніторингу виконання бюджетних коштів «Відкри-
тий бюджет». 
Бюджет: 118473 грн.
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Організація: Молодіжна громадська організація 
«Творче молодіжне об’єднання «Нівроку» (46024, Тер-
нопільська обл., м. м. Тернопіль, тел. +380352420172)
Керівник проекту: Ханас Володимир Васильович 
Назва проекту: Громадський моніторинг процесів 
здійснення Тернопільською міською радою закупі-
вель, що пов’язані із впровадженням в загальноос-
вітніх школах систем контролю «Smarsy». 
Бюджет: 80000 грн.

Організація: Обласна молодіжна громадська органі-
зація «Волинський інститут права» (43010, м. Луцьк, 
вулиця Глушець, 49, офіс 449, тел. (0332) 78-59-65)
Керівник проекту: Гайдучик Ірина Іванівна 
Назва проекту: Забезпечення прозорості, підзвітнос-
ті та запобігання проявам корупції в дошкільних на-
вчальних закладах м. Луцька. 
Бюджет: 125400 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналі-
тики та адвокації» (36000, м. Полтава, вул. Фрунзе, 21, 
офіс 206, тел. (094) 963-2485)
Керівник проекту: Ромашко Юрій Ігорович 
Назва проекту: Моніторинг процесу державних заку-
півель у сфері охорони здоров’я у Полтавській облас-
ті. 
Бюджет: 100000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр сімейно-
го добробуту» (74701, Херсонська обл., м. смт Нижні 
Сірогози, вул.Шмідта, 59, тел. 0502692031)
Керівник проекту: Дєєва Наталія Вікторівна 
Назва проекту: Моніторинг процесу державних заку-
півель в пілотних районах Херсонської області. 
Бюджет: 62000 грн.

Організація: Громадська організація «Межа» (43027, 
м. Луцьк, вул. Карбишева, б. 1, офіс 305, тел. (097) 
0179029)
Керівник проекту: Сидорчук Олег Іванович 
Назва проекту: Моніторинг процесу державних заку-
півель у Волинській області. 
Бюджет: 87757 грн.

Організація: Луганська обласна організація «Східноу-
країнський центр громадських ініціатив (Тотальна ак-
ція на підтримку прав людини та демократії)» (39617, 
Полтавська обл., м. Кременчук, СЦГІ а/с 12, тел. +380 
(642) 491374)
Керівник проекту: Денісенко Сергій Іванович 
Назва проекту: Громадський моніторинг державних 
закупівель на регіональному рівні. 
Бюджет: 97500 грн.

Організація: Громадська організація «Львівська гру-
па» (79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 59/10, 
тел. (096) 043-42-41, (050) 317-0202)
Керівник проекту: Губицька Олександра Миколаївна 
Назва проекту: Моніторинг державних закупівель у 
Львівській області. 
Бюджет: 109800 грн.

Організація: Громадська організація «Спілка 
експертів-консультантів з питань державних закупі-
вель» (61022, м. Харків, вул. Бакуліна, 11, тел. (057) 
7545117)
Керівник проекту: Зубар Владислав Володимирович 
Назва проекту: Моніторинг та громадський контроль 
процесу проведення державних закупівель Замовни-
ками у Харківській, Полтавській та Миколаївській об-
ластях. 
Бюджет: 100000 грн.
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Організація: Харківська обласна громадська орга-
нізація «Східноукраїнський Фонд соціальних дослі-
джень» (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, оф. 335-
336, тел. (057) 707 55 55)
Керівник проекту: Кізілов Олександр Іванович 
Назва проекту: Академічна культура українського 
студентства: основні чинники формування та розви-
тку. 
Бюджет: 120000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут розви-
тку суспільних інновацій» (01024, м. Київ, вул. Шовко-
вична 29, кв. 49, тел. (094) 822-6347)
Керівник проекту: Панов Максим Вікторович 
Назва проекту: Від громадського контролю до ефек-
тивних закупівель в м. Києві. 
Бюджет: 104500 грн.

Організація: Громадська організація «Наші гроші» 
(03127, м. Київ, вул. Сеченова, 7а, кв. 45, тел. (050) 330-
70-32)
Керівник проекту: Шалайський Олексій Степанович 
Назва проекту: Підтримка діяльності сайту «Наші 
гроші». 
Бюджет: 312000 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська іні-
ціатива Луганщини» (93400, Луганська обл., м. Сєвє-
родонецьк, проспект Гвардійський, 47/111, тел. (050) 
6223330)
Керівник проекту: Кіріллова Тетяна Юріївна 
Назва проекту: Моніторинг реалізації права на вищу 
освіту внутрішньо переміщених осіб у місцях їх тим-
часового перебування та на території Луганської об-
ласті. 
Бюджет: 80550 грн.

Організація: Запорізька міська молодіжна громад-
ська організація «Степ» (69096, м. Запоріжжя, вул. 
Дніпровські пороги, б. 17а, кв. 78, тел. (0612) 72-08-75)
Керівник проекту: Агєнтаєва Вікторія Володимирівна 
Назва проекту: Проведення громадського моніторин-
гу забезпечення права на освіту внутрішньо перемі-
щених осіб. 
Бюджет: 83130 грн.

Організація: Громадська організація «Рада молодих 
вчених» (40007, м. Суми, вул. Охтирська, 19/3, кв. 49, 
тел. (050) 9736525)
Керівник проекту: Васильєва Тетяна Анатоліївна 
Назва проекту: Адвокація права на освіту внутрішньо 
переміщених осіб у сумських ВНЗ. 
Бюджет: 58650 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громад-
ська організація «Національний студентський союз» 
(79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, буд. 12, офіс 235, 
тел. (032) 258-26-32)
Керівник проекту: Черних Андрій Олегович 
Назва проекту: Моніторинг стану реалізації права на 
освіту студентами вищих навчальних закладів Дон-
басу. 
Бюджет: 78500 грн.

Організація: Чугуївська міськрайонна громадська 
організація «Чугуївська правозахисна група» (63503, 
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Р. Люксембург, 16а, 
тел. (067) 57-55-939)
Керівник проекту: Лихачов Роман Борисович 
Назва проекту: Центр контролю за забезпеченням 
права на освіту внутрішньо переміщених осіб на тери-
торії Харківської області. 
Бюджет: 65750 грн.
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Організація: Громадська організація «Кримська Пра-
возахисна Ініціатива» (03134, м. Київ, проспект Ака-
деміка Корольова, б. 12 л, кв. 95, тел. (044) 905-81-90, 
(063) 118-28-22)
Керівник проекту: Скворцова Людмила Георгіївна 
Назва проекту: Громадський аудит забезпечення 
права на освіту внутрішньо переміщених осіб. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Громадська організація «Трибун» 
(93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Кірова, 27, 
тел. +380505976494)
Керівник проекту: Денищенко Денис Вікторович 
Назва проекту: Щасливе майбутнє наших дітей – 
щасливе майбутнє України. 
Бюджет: 59533 грн.

Організація: Волинська обласна громадська моло-
діжна організація «Волинський Інститут Підтримки 
та розвитку Громадських Ініціатив» (43010, м. Луцьк, 
вул. Глушець, 49 оф.51, тел. 0332-78-59-65)
Керівник проекту: Лавринюк Петро Петрович 
Назва проекту: Забезпечення права на освіту вну-
трішньо переміщених осіб, що перебувають на тери-
торії Волинської області. 
Бюджет: 63700 грн.

Організація: Миколаївська міська громадська орга-
нізація «Фонд розвитку міста Миколаєва» (54017, м. 
Миколаїв, вулиця Севастопольська 15, к3, тел. (0512) 
47-34-79)
Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович 
Назва проекту: Доброчесні муніципальні послуги у м. 
Миколаєві та області. 
Бюджет: 135000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут профе-
сійного лобіювання та адвокасі» (02088, м. Київ, вул. 
Вербицького, 16, тел. (050) 442-1113)
Керівник проекту: Базілевич Денис Сергійович 
Назва проекту: Розробка проекту Закону України 
«Про лобіювання». 
Бюджет: 130000 грн.

Організація: Херсонська обласна громадська органі-
зація «Причорноморський центр політичних та соці-
альних досліджень» (73038, м. Херсон, просп. 200 ро-
ків Херсону 32, офіс 56, тел. (0552) 45 35 87)
Керівник проекту: Бахматова Галина Миколаївна 
Назва проекту: Громадські ініціативи для зменшення 
корупції в сфері освіти міста Херсон. 
Бюджет: 147900 грн.

Організація: Громадська організація «Об’єднання 
«Центр політичних студій та аналітики» (01001, м. 
Київ, Михайлівська, 24в, кв. 43, тел. 067-506-81-62)
Керівник проекту: Таран Віктор Вікторович 
Назва проекту: Адвокаційна кампанія впровадження 
державного фінансування політичних партій (перший 
етап). 
Бюджет: 250000 грн.

Організація: Громадська організація «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна» (25006, м. Кіровоград, вул. Єго-
рова, 40, офіс 203, тел. 044 360 52 42)
Керівник проекту: Волошина Алла Володимирівна 
Назва проекту: Україні - прозорі фінанси партій та ви-
борчих кампаній. 
Бюджет: 250000 грн.
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Організація: Тернопільська обласна громадська ор-
ганізація «Гуртом!» (46024, м. Тернопіль, проспект 
Злуки, б. 37, кв. 46, тел. (098) 497-1873)
Керівник проекту: Вакуленко Дмитро Вікторович 
Назва проекту: Підвищення спроможності спільнот 
щодо використання регуляторної процедури під час 
прийняття рішень про граничну вартість проїзду в 
міському пасажирському транспорті з метою мінімі-
зації можливостей корупційних дій. 
Бюджет: 58900 грн.

Організація: Громадська організація «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна» (25006, м. Кіровоград, вул. Єго-
рова, 40, офіс 203, тел. 044 360 52 42)
Керівник проекту: Стоян Анатолій Григорович 
Назва проекту: Громадський моніторинг відповіднос-
ті реального стилю життя високопосадовців змісту 
оприлюднених ними майнових декларацій (централь-
ний рівень). 
Бюджет: 250000 грн.

Організація: Дніпропетровська обласна громадська 
організація «Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики» 
(49102, м. Дніпропетровськ, вул. Зелена, б.1, кв. 110, 
тел. 066 77 66 456;)
Керівник проекту: Брагіна Олена Володимирівна 
Назва проекту: Громадський моніторинг відповіднос-
ті реального стилю життя високопосадовців змісту 
оприлюднених ними майнових декларацій (локаль-
ний рівень). 
Бюджет: 250000 грн.

Організація: Харківська міська громадська організа-
ція «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» 
(61002, м. Харків, а/с 10451, тел. (057) 714 99 52)
Керівник проекту: Кохан Валерія Павлівна 
Назва проекту: Проведення тренінгів для державних 
службовців, працівників прокуратури та адвокатів з 
питань застосування антикорупційного законодав-
ства України. 
Бюджет: 250000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організа-
ція «Асоціація сприяння самоорганізації населення» 
(65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел. (048) 
738-68-30)
Керівник проекту: Кіщенко В’ячеслав Валентинович 
Назва проекту: Прозорий житлово-комунальний сер-
віс. 
Бюджет: 190000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Інститут розвитку 
освіти» (01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова 1/22, 
офіс. 106, тел. (044) 254 40 97)
Керівник проекту: Касьянов Георгій Володимирович 
Назва проекту: Посилення спроможності експерти-
зи й аналізу політики, адвокації та лобіювання в осві-
ті України. 
Бюджет: 154154 грн.

Організація: Благодійний фонд «Інститут розвитку 
освіти» (01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова 1/22, 
офіс. 106, тел. (044) 254 40 97)
Керівник проекту: Касьянов Георгій Володимирович 
Назва проекту: Попередження корупції в освіті через 
дослідження цілісності освітньої системи (за методо-
логією ОЕСР). 
Бюджет: 585788 грн.
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Організація: Волинська обласна громадська орга-
нізація «Асоціація підтримки та розвитку об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків та органів 
самоорганізації населення» (43010, м. Луцьк, вул. Глу-
шець, 49, офіс 451, тел. (0332) 2000-32)
Керівник проекту: Гайдучик Ірина Іванівна 
Назва проекту: Забезпечення прозорості та нового 
рівня взаємодії і відкритості у відносинах між спожи-
вачами та надавачами житлово-комунальних послуг 
у м. Луцьку. 
Бюджет: 99700 грн.

Організація: Фонд розвитку громадських організа-
цій «Західноукраїнський ресурсний центр» (79008, м. 
Львів, вул. Лисенка, 21, тел. 0322 97-66-24)
Керівник проекту: Сеїтосманов Айдер Сеїтякубович 
Назва проекту: Незалежна оцінка ефективності ді-
яльності місцевої влади - основа місцевого демокра-
тичного управління. 
Бюджет: 45220 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організа-
ція «Асоціація сприяння самоорганізації населення» 
(65014, м. Одеса, вул. Маразліївська, 38, тел. (048) 
738-68-30)
Керівник проекту: Крупник Андрій Семенович 
Назва проекту: Самоорганізація населення - шлях до 
справжніх громад. 
Бюджет: 370000 грн.

Організація: Міжнародна благодійна організація 
«Центр тестових технологій і моніторингу якості осві-
ти» (01133, м. Київ, вул. Філатова, б. № 1/22, пом. 106, 
тел. (044) 254-40-97)
Керівник проекту: Громовий Віктор Володимирович 
Назва проекту: Підтримка процесу реформування осві-
ти експертною спільнотою порталу «Освітня політика». 
Бюджет: 640002 грн.

Організація: Громадська організація «Аналітич-
ний центр регіонального співробітництва» (79017, 
м. Львів, вул. Генерала Тарнавського, 40, офіс 1, тел. 
(032) 260-08-59)
Керівник проекту: Дейнеко Владислав Валентинович 
Назва проекту: Моніторинг виконання зобов’язань 
Уряду України по імплементації антикорупційних за-
ходів та доступу до інформації в рамках впроваджен-
ня Ініціативи прозорості видобувних галузей та Парт-
нерства «Відкритий Уряд». 
Бюджет: 110000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович 
Назва проекту: Організаційне забезпечення Форуму гро-
мадянського суспільства (лютий 2014 р., м.Київ, Україна). 
Бюджет: 144673 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Саннікова Наталія Іванівна 
Назва проекту: Підтримка діяльності українського 
регіонального відділення Програми Академічних Ста-
жувань (2014 рік). 
Бюджет: 780597 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Лілія Петрівна 
Назва проекту: Створення та забезпечення діяльнос-
ті робочих груп з удосконалення законодавства щодо 
запобігання конфлікту інтересів, прозорості держав-
них бюджетів. 
Бюджет: 199026 грн.
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Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Голота Софія Вікторівна 
Назва проекту: Організаційне забезпечення навчан-
ня для аналітичних центрів (грантоотримувачів «Ініці-
ативи з розвитку аналітичних центрів» (перший етап). 
Бюджет: 368049 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна 
Назва проекту: Тренінговий курс з основної тематики 
для учасників «Ініціативи з розвитку аналітичних цен-
трів України» (перший етап 2014 року). 
Бюджет: 511450 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна 
Назва проекту: Створення незалежного інформацій-
ного медіа центру швидкого реагування (Український 
кризовий медіа-центр) в Києві. 
Бюджет: 961475 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Лілія Петрівна 
Назва проекту: Вивчення кращого зарубіжного досві-
ду запобігання конфлікту інтересів та прозорості дер-
жавних витрат. 
Бюджет: 290316 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Лілія Петрівна 
Назва проекту: Візит українських журналістів (Наці-
ональна спілка журналістів України) на запрошення 
Ради Європи в м. Страсбург, Франція. 
Бюджет: 27882 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна 
Назва проекту: Тренінговий курс з наскрізних тем 
для учасників «Ініціативи з розвитку аналітичних цен-
трів України» (перший етап 2014 року). 
Бюджет: 248771 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна 
Назва проекту: Навчальні візити для учасників «Ініці-
ативи з розвитку аналітичних центрів України» (пер-
ший етап 2014 року). 
Бюджет: 888878 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович 
Назва проекту: Експертна підтримка реалізації енер-
гетичної політики та Ініціативи «Партнерство «Відкри-
тий Уряд». 
Бюджет: 174185 грн.
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Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Організація та проведення форуму 
аналітичних центрів у м. Києві 15-16 травня 2014 року. 
Бюджет: 20990 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Баран Лілія Петрівна 
Назва проекту: Забезпечення участі українських 
журналістів у конференції Investigative Reporters and 
Editors, 26-29.06.2014 р., м. Сан-Франциско (США). 
Бюджет: 66987 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Голота Софія Вікторівна 
Назва проекту: Власний внесок МФ «Відродження» у 
«Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України» 
(перший етап). 
Бюджет: 351531 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович 
Назва проекту: Експертна та інформаційна підтрим-
ка процесу реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в Україні. 
Бюджет: 718515 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Голота Софія Вікторівна 
Назва проекту: »Організаційне забезпечення діяль-
ності міжнародної відбіркової конкурсної комісії». 
Бюджет: 60785 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кухаренко Тетяна Борисівна 
Назва проекту: Експертний супровід учасників «Ініці-
ативи з розвитку аналітичних центрів України» з пи-
тань стратегічного розвитку й управління. 
Бюджет: 169642 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Голота Софія Вікторівна 
Назва проекту: Конференція аналітичних центрів 
України. 
Бюджет: 304486 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Лілія Петрівна 
Назва проекту: Організація та проведення міжнарод-
ної конференції з реформування системи запобігання 
корупції. 
Бюджет: 231189 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Лілія Петрівна 
Назва проекту: Вивчення кращого зарубіжного досві-
ду реформування системи запобігання корупції. 
Бюджет: 96938 грн.
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ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА
«ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ НОВОЇ УКРАЇНИ»

Бюджет 4 359 604 Кількість проектів 49 

ПІДТРИМКА ВОЛОНТЕРСЬКИХ ІНІЦІАТИВ

Львів Харків

Одеса

СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
 ПРЕДСТАВНИЦТВ ФОНДУ



52

ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ НОВОЇ УКРАЇНИ»

Кількість проектів: 49 
Бюджет: 4 359 604 грн.

Реагуючи на виклики часу, Міжнародний фонд «Відро-
дження» у вересні 2014 року започаткував нову про-
грамну ініціативу – «Громадські ініціативи Нової Укра-
їни». Її метою є посилення та розвиток нових громад-
ських ініціатив у межах роботи регіональних пред-
ставництв Фонду в Харкові, Одесі та Львові.

Мета програмної ініціативи – посилення організацій-
ної та адвокаційної спроможності локальних ініціатив 
самоорганізації громадян, що виникли під час акцій 
протесту 2013-2014 рр. та створення передумов для 
громадянського діалогу, порозуміння та примирення 
в Україні.

Пріоритети 

• розвиток комунікаційної спроможності громад-
ських ініціатив, громадських медіа та журналістики; 
• створення дієвих механізмів мережування, співп-
раці та обміну досвідом, який показав свою значи-
мість, між громадськими активістами різних регіонів 
України.
• розвиток локальних громадських медіа, підтримка 
журналістських розслідувань.

Основні напрямки діяльності

Підтримка волонтерських ініціатив 
Громадянське суспільство в Україні у 2014 
р. стало сильнішим, ніж будь-коли. Водно-
час воно потребує додаткових ресурсів для 
розвитку та реагування на численні викли-

ки. Щоб підтримати солідарність, самоорганізацію та 
співпрацю ініціатив ЄвроМайдану, Фонд реалізував 
«Програму швидкого реагування», яка дозволила про-
вести форуми громадянського суспільства у Києві, 
Харкові та інших містах України; здійснити документу-
вання порушень прав людини та надання правової до-
помоги під час подій Майдану та неоголошеної війни 
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на Сході; інформувати світ про події в Україні та нада-
ти ресурсну і комунікаційну підтримку волонтерським 
рухам. Як у часи ЄвроМайдану, так і в період росій-
ської збройної агресії в Криму та на Сході України, має-
мо безпрецедентний спалах громадянської активнос-
ті. Десятки тисяч співгромадян долучилися до потуж-
них волонтерських рухів, які взяли на себе величезну 
частину роботи із підтримки учасників АТО та допо-
моги вимушеним переселенцям, забезпечення їх жит-
лом, їжею, психологічною допомогою, працевлашту-
ванням, правовою допомогою та ін. Потужний волон-
терський рух має усі можливості стати однією з рушій-
них сил для системних перетворень у новій Україні.

Консолідація громадянського суспільства та опера-
тивне реагування на його потреби в контексті, що по-
стійно змінюється, у 2014 р. була одним з пріоритетів 
Фонду. Так, на початку року в умовах посилення ре-
пресій з боку влади на піку протестів була очевидною 
потреба дієвих механізмів солідарності і самозахис-
ту для громадських активістів. За підтримки Фонду в 
лютому 2014 р. Форум солідарності громадянського 
суспільства зібрав більше 200 громадських активіс-
тів з усіх регіонів України. Під час Форуму вони отри-
мали практичні поради з особистої безпеки, правово-
го захисту, інформаційної безпеки в умовах посилен-
ня репресій з боку влади.

Відповідаючи на численні запити самоорганізованих 
груп громадських активістів та волонтерів, Фонд про-

вів відкритий оперативний конкурс «Сприяння діяль-
ності, самоорганізації та співпраці волонтерських іні-
ціатив». У межах конкурсу було підтримано ініціативи 
з допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО); 
культурні, інформаційні та освітні заходи, спрямовані 
на залучення ВПО до життя громад; психологічні кон-
сультації для ВПО і учасників антитерористичної опе-
рації (АТО); надання медичної та гуманітарної допо-
моги в зоні конфлікту; комунікації та координації зу-
силь різних груп волонтерів. Серед волонтерських ор-
ганізацій та рухів, які підтримав Фонд, «Восток SOS», 
Станція Харків, Центр вимушених переселенців «Ро-
машка», громадська організація «Еліос-милість», Бла-
годійний фонд «Слобожанська варта», «Центр зайня-
тості вільних людей» та інші.

Створення регіональних представництв 
Фонду
Задля кращого реагування на потреби грома-
дянського суспільства в регіонах, поліпшен-

ня комунікації між місцевими та всеукраїнськими гро-
мадськими організаціями, донорами та владою було 
відкрито регіональні представництва Фонду у Харко-
ві, Одесі та Львові. Одне із завдань представництв 
– підтримка громадських ініціатив у регіонах, насам-
перед тих, що виникли під час бурхливих соціально-
політичних подій 2013–2014 рр. Фонд спрямував свої 
зусилля в регіонах на допомогу внутрішньо переміще-
ним особам та їх інтеграцію у громади, розвиток гро-
мадської активності у звільнених містах Донбасу, під-
тримку незалежної громадської журналістики.
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Організація: Міжнародна громадська організація 
«Асоціація Нова музика» (65045, м. Одеса, Успенський 
провулок, 9, кв. 1, тел. (048) 785-84-73)
Керівник проекту: Цепколенко Кармелла Семенівна 
Назва проекту: Два дні й дві ночі музики - 2014. 
Бюджет: 77000 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд «Мис-
тецька скарбниця» (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 4а, 
офіс 49, тел. (044) 490 13 42)
Керівник проекту: Логуш Тетяна Іванівна 
Назва проекту: Всеукраїнський конкурс романів, кі-
носценаріїв, п’єс, пісенної лірики про кохання та тво-
рів для дітей «Коронація слова». 
Бюджет: 90000 грн.

Організація: Громадська організація «Фонд «Європа 
ХХІ» (02140, м. Київ, Вул. Верхній Вал, 50, кв. 11, Київ, 
тел. (044) 227 15 34)
Керівник проекту: Усатенко Галина Олегівна 
Назва проекту: Школа лідерів змін. 
Бюджет: 240650 грн.

Організація: Громадська організація «Науково-
видавниче об’єднання «Дух і Літера» (04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 8/5, тел. (044) 425-60-20)
Керівник проекту: Фінберг Леонід Кушелевич 
Назва проекту: Забезпечення перекладу та публікації 
1000 примірників книги Дж. Сороса і Гр. Шміца «Тра-
гедія Європейського Союзу» (Розпад або Відроджен-
ня?). 
Бюджет: 69787 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація «Не-
залежна асоціація телерадіомовників» (01032, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 103, офіс 30-31, тел. 0442545556)
Керівник проекту: Хорозова Олена Олесіївна 
Назва проекту: Міжнародна конференція «Цифрові ви-
клики для незалежних медіа на пострадянському про-
сторі». 
Бюджет: 400000 грн.

Організація: Громадська організація «Громадське те-
лебачення Запоріжжя» (м. Запоріжжя, вул. Патріотич-
на, б. 49, офіс 1, тел. (098) 571-8768)
Керівник проекту: Білка Тарас Олександрович 
Назва проекту: Налагодження ефективної діяльності 
незалежного Інтернет мовника Громадського телеба-
чення Запоріжжя. 
Бюджет: 185351 грн.

Організація: Міжнародне товариство прав людини - 
Українська секція (01196, м. Київ, бульвар Л. Українки, 
1, тел. (044) 228-61-44)
Керівник проекту: Мосунов Микола Максимович 
Назва проекту: Проведення III Міжнародної науково-
практичної конференції «Барська земля Поділля: євро-
пейська спадщина та перспективи сталого розвитку». 
Бюджет: 46000 грн.

Організація: Київська міська організація Українського до-
бровільного історико-просвітницького правозахисного 
благодійного товариства «Меморіал» імені Василя Стуса 
(03040, м. Київ, 6А, вул. Стельмаха, тел. (044) 258-00-71)
Керівник проекту: Круцик Роман Миколайович 
Назва проекту: Видання II-го тому збірника докумен-
тів «Чекістське досьє окупованої України». 
Бюджет: 140000 грн.

ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ 
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Організація: Український філософський фонд (01001, 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 321, тел. (044) 
279 16 70)
Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович 
Назва проекту: Переклад та видання книги Ю. Габер-
маса «До реконструкції історичного матеріалізму». 
Бюджет: 99800 грн.

Організація: Громадська організація «Центр креатив-
них технологій м. Сєвєродонецька» (94300, Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 20/48, тел. (0645) 
70-30-54)
Керівник проекту: Агафонова Валентина Петрівна 
Назва проекту: Військові та місто. 
Бюджет: 65800 грн.

Організація: Харківське міське громадське 
об’єднання «Центр розвитку громад» (61112, м. Хар-
ків, вул. Ейдемана, б. 2-А, кв. 39, тел. (096) 214-97-10)
Керівник проекту: Баглай Тетяна Олександрівна 
Назва проекту: Наукові пікніки дітям Донбасу. 
Бюджет: 67800 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодій-
ний фонд «Харків з тобою» (61010, м. Харків, вул. 
Основ’янська, б. 87, тел. (097) 630-7376)
Керівник проекту: Рофе-Бекетова Олена Федорівна 
Назва проекту: Волонтерська диспетчерська. Безпе-
ка та швидкість евакуації поранених (військових та 
цивільних). 
Бюджет: 68170 грн.

Організація: Луганська обласна організація «Суспіль-
на служба правової допомоги» (91000, кв. Еременко, 
7, тел. (0642) 71-04-16, (099) 064-96-54)
Керівник проекту: Данильченко Максим Олексійович 
Назва проекту: Розвиток громадянської журналісти-
ки у Луганській області через побудову мережі блоге-
рів та випуск незалежного видання громадської газе-
ти «З перших вуст». 
Бюджет: 40000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Станція «Харків» (61085, м. Харків, вул. Поздо-
вжня, буд. 4, тел. (066) 69-49-678)
Керівник проекту: Гончарова Олена Володимирівна 
Назва проекту: Станція Харків: Підтримка та розви-
ток пункту допомоги ВПО на вокзалі. 
Бюджет: 57662 грн.

Організація: Громадська організація «Правозахисний 
центр «Поступ» (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 21, 
кв. 23, тел. (0642) 72-04-82)
Керівник проекту: Котлярчук Тетяна Миколаївна 
Назва проекту: Служба надання допомоги з соціаль-
ної адаптації колишнім заручникам та їх родинам. 
Бюджет: 65700 грн.

Організація: Громадська організація «Маріупольська 
спілка молоді» (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
б-р Хмельницького, 24-А, тел. 0629 54 38 51)
Керівник проекту: Камаралі Ганна Павлівна 
Назва проекту: Створення Центру психологічної під-
тримки жінок-ВПО задля сприяння в працевлаштуван-
ні. 
Бюджет: 60000 грн.
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Організація: Громадська організація «Істок» (87517, 
Донецька обл., м. Маріуполь, пров. Дніпропетров-
ський, б.11, тел. (067) 977-75-18)
Керівник проекту: Бєлкова Ольга Іванівна 
Назва проекту: Створення центру психологічної та 
юридичної допомоги в м. Маріуполі для переселенців 
з зони АТО. 
Бюджет: 51000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут роз-
витку та соціальних ініціатив» (91000, вул. Волкова, 
23/19, м. Лисичанськ, тел. (050) 193-47-36)
Керівник проекту: Валієва Наталя Емілівна 
Назва проекту: Допомога у працевлаштуванні та пе-
рекваліфікації ВПО в Донецькій та Луганській облас-
тях. 
Бюджет: 66700 грн.

Організація: Громадська організація «Агенція демо-
кратичного розвитку Донбасу» (86500, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Кірілкіна, 20/33, тел. (093) 507-
7695)
Керівник проекту: Коваленко Сергій Олександрович 
Назва проекту: Створення Центру допомоги для ВПО 
у Слов’янську, Красному лимані та Артемівську. 
Бюджет: 72300 грн.

Організація: Громадська організація «Бахмут Україн-
ський» (84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Обо-
рони, б. 19, кв. 109, тел. (050) 675-9436)
Керівник проекту: Бокова Ганна Володимирівна 
Назва проекту: Створення інформаційного порталу 
для висвітлення проблем прифронтового Артемів-
ська. 
Бюджет: 67870 грн.

Організація: Луганська обласна громадська органі-
зація «Бізнес-клуб «Європейський вибір» (93400, Лу-
ганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Науки ,13, тел. 
(06452) 2 80 41)
Керівник проекту: Ніжельська Олена Славіївна 
Назва проекту: Кризовий медіа-центр «Сіверський 
Донець». Крок 1. 
Бюджет: 79090 грн.

Організація: Громадська організація «К12» (49018, 
м. Дніпропетровськ, вулиця Моніторна 7, кв. 76, тел. 
(050) 342-36-59)
Керівник проекту: Пугач Олександр Іванович 
Назва проекту: freednipro.tv - незалежне інтернет-
телебачення Дніпропетровська. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Краматорська міська громадська орга-
нізація «Фонд розвитку громади» (84331, Донецька 
обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 93-133, тел. (0631) 
88-4545)
Керівник проекту: Черногор Станіслав Анатолійович 
Назва проекту: Краматорський центр допомоги ВПО. 
Бюджет: 63050 грн.

Організація: Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 
403, тел. (05632) 6-02-81)
Керівник проекту: Гололобова Ольга Сергіївна 
Назва проекту: Сприяння соціальній інтеграції вну-
трішньо переселених осіб у Дніпропетровській облас-
ті. 
Бюджет: 60300 грн.



57

Організація: Благодійна організація «Кримськотатар-
ський культурно-спортивний центр «Куреш» (м. Хер-
сон, пр. Текстильників, 10, будинок «Доміно-техніка», 
тел. (050) 593-7969)
Керівник проекту: Сулейманов Ібрагім Талятович 
Назва проекту: Створення центру допомоги пере-
селенцям з числа кримських татар та проведення 
культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на 
розбудову стосунків довіри щодо вимушених пересе-
ленців. 
Бюджет: 58800 грн.

Організація: Благодійний фонд «Маніфест миру» 
(65026, м. Одеса, провулок віце-адмірала Жукова, б. 
21/23, офіс 51, тел. (0482) 36-55-45)
Керівник проекту: Ножевнікова Катерина Олексан-
дрівна 
Назва проекту: Допомога дітям-сиротам, інвалідам 
та іншим переміщеним особам з району проведення 
АТО. 
Бюджет: 80000 грн.

Організація: Громадська організація «Майстерня до-
бра» (54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, тел. 
(0512) 76-71-80)
Керівник проекту: Норік Сергій Сергійович 
Назва проекту: Форум-театр як засіб вирішення кон-
фліктів у сучасному українському суспільстві. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Громадська організація «Інвацентр» 
(65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 64, тел. (050) 
336-71-78)
Керівник проекту: Журавель Елла Вячеславівна 
Назва проекту: Організація ремонту технічних засо-
бів реабілітації для інвалідів-переселенців. 
Бюджет: 69700 грн.

Організація: Громадська організація «Громадське те-
лебачення Одеси» (м. Одеса, 65009, Одеська обл., міс-
то Одеса, вулиця Маршала Говорова, будинок 1/2, 
квартира 11, тел. (093) 7667203, (093) 6206115)
Керівник проекту: Гладкова Олена Олександрівна 
Назва проекту: Студія для прямих ефірів незалежно-
го інтернет-каналу «Громадське телебачення Одеси». 
Бюджет: 68430 грн.

Організація: Миколаївська обласна громадська орга-
нізація «Діалог» (54001, м. Миколаїв, вул. Набережна, 
17, корп. 6, кв. 8, м. Миколаїв 54001, тел. (0512) 55-03-
60)
Керівник проекту: Ковальчук Яніна Веніамінівна 
Назва проекту: Інформаційно-довідкова служба (ІДС) 
Миколаївського Центру Волонтерів. 
Бюджет: 59578 грн.

Організація: Херсонська міська громадська організа-
ція «Розвиток» (73000, м. Херсон, вул. Полякова, 2, 4 
поверх, офіс 3, тел. (0552) 46-0241)
Керівник проекту: Оленковська Лариса Павлівна 
Назва проекту: Волонтерські ініціативи. Рух у напрям-
ку спільної ефективності. 
Бюджет: 77760 грн.

Організація: Громадська організація «Реабілітацій-
ний центр Святого Павла» (65023, м. Одеса, вул. Но-
восельського, 68, тел. (067) 758-3770)
Керівник проекту: Реброва Катерина Вікторівна 
Назва проекту: Соціально-психологічна реабілітація 
постраждалих від кризи та конфлікту в Україні «Во-
лонтерська психологічна служба». 
Бюджет: 53120 грн.
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Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Ініціатива заради життя» (54030, м. Миколаїв, вул. В. 
Морська, 49, оф. 78, тел. (0512) 37-05-49)
Керівник проекту: Мороз Руслана Анатоліївна 
Назва проекту: Від війни до миру!. 
Бюджет: 60003 грн.

Організація: Миколаївський міський благодійний 
фонд Мета «Від спільного бачення до спільних дій» 
(54003, м. Миколаїв, Потьомкінська, 143 а, тел. (0512) 
24-01-10)
Керівник проекту: Шамрай-Яблонська Наталя Анато-
ліївна 
Назва проекту: Проект «Бібліотечний театр для діало-
гу та розуміння «Почуємо один одного». 
Бюджет: 32000 грн.

Організація: Громадська організація «Рада підпри-
ємців Одеси» (67800, м. Одеса, Жовтнева революція 
21В/1, тел. (048) 77-22-117)
Керівник проекту: Кравчук Інна Олександрівна 
Назва проекту: Координаційний центр волонтерів 
міста Одеси. 
Бюджет: 67037 грн.

Організація: Регіональний громадський благодійний 
фонд «Право і демократія» (79005, м. Львів, проїзд 
Крива Липа, 6., тел. (032) 255-04-19)
Керівник проекту: Вергун Соломія Орестівна 
Назва проекту: Центр допомоги внутрішньо-
переміщеним особам та учасникам АТО. 
Бюджет: 80000 грн.

Організація: Громадська організація «Щасливі діти» 
(88000, м. Ужгород, вул. Дворжака, б. 38, корпус А, 
тел. (050) 616-9203)
Керівник проекту: Павлова Ольга Сергіївна 
Назва проекту: Соціально-психологічна адаптація пе-
реселенців з дітьми на новому місці проживання, ін-
теграція в закарпатську спільноту. 
Бюджет: 58000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр грома-
дянських ініціатив» (79020, м. Львів, проспект Чорно-
вола, 63, кабінет 507, тел. (067) 454-8188, (099) 004-
26-35)
Керівник проекту: Міхнова Наталя Олегівна 
Назва проекту: Енергія Евромайдану - в малі гро-
мади: унікальна навчальна програма для громадян-
ських активістів. 
Бюджет: 69600 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Незалежна асоціація телерадіомовників» (01032, 
м. Київ, вул. Саксаганського, 103, офіс 30-31, тел. 
0442545556)
Керівник проекту: Большакова Ольга Юріївна 
Назва проекту: Впровадження електронної системи 
подання та обробки документів на отримання (перео-
формлення) ліцензій на телерадіомовлення. 
Бюджет: 560000 грн.

Організація: Громадська спілка «Центр «Регіональ-
ний розвиток» (81658, вул. Лесі Українки, б. 1, м. Но-
вий Розділ, тел. (032) 227-4797)
Керівник проекту: Янів Ірина Миколаївна 
Назва проекту: Лекторій Громадянської Освіти. 
Бюджет: 61487 грн.
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Організація: Молодіжний громадський центр «Ета-
лон» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 
15, тел. (0342) 50 25 25)
Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна 
Назва проекту: Сила - в порозумінні та єдності грома-
ди і ВПО. 
Бюджет: 55000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр просвітни-
цтва та розвитку людини» (81151, вул. Сонячна, 42, с. 
Давидів Пустомитівського району, тел. (03230) 33-122)
Керівник проекту: Проць Наталія Ігорівна 
Назва проекту: Соціально-культурна адаптація вну-
трішньо переміщених дітей на базі середньої школи 
№ 84 м. Львів. 
Бюджет: 30000 грн.

Організація: Львівська освітня фундація (79011, м. 
Львів, Свєнціцького, 17, тел. (032) 240-9940)
Керівник проекту: Левицький Андрій Богданович 
Назва проекту: Розвиток молодіжної платформи 
«ВІЛЬна ХАта» в м. Краматорськ. 
Бюджет: 79180 грн.

Організація: Тернопільська міська організація спілка 
Української молоді в Україні (46011, м. Тернопіль, вул. 
Андрія Малишка, б. 18, кв. 1, тел. (050) 76-570-76)
Керівник проекту: Марець Мар’яна Олександрівна 
Назва проекту: Свій серед своїх. 
Бюджет: 40000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут грома-
дянського суспільства» (79491, м. Львів, смт. Брюхови-
чі, вул. Сухомлинського, 18, к. 506, тел. (0982) 856-785)
Керівник проекту: Аблятіфов Рустем Мамут ог’лу 
Назва проекту: Новітня кримська община та львів-
ська громада: порозуміння через діалог. 
Бюджет: 60000 грн.

Організація: Львівська обласна громадська організа-
ція «Ідеа-разом» (м. Львів, вул. Липинського, б. 13, кв. 
62, тел. (098) 920-89-78)
Керівник проекту: Прокопишин Тарас Дмитрович 
Назва проекту: Вуличний університет 4.0: нові «пра-
вила гри». 
Бюджет: 77590 грн.

Організація: Громадська організація «Банк культури» 
(01015, м. Київ, а/с 22, тел. (050) 411-7103)
Керівник проекту: Зубар Михайло Віталійович 
Назва проекту: Жива культура. 
Бюджет: 110950 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Переклад автобіографії Нельсона 
Мандели «Long Walk to Freedom: The Autobiography of 
Nelson Mandela» українською мовою. 
Бюджет: 18463 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Лячинський Станіслав Станіславо-
вич 
Назва проекту: Проведення Форуму солідарності во-
лонтерів України 19 вересня 2014 р. у м. Харків. 
Бюджет: 98876 грн.
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Стратегічні дорадчі групи
Кількість проектів: 14 
Бюджет: 16 547 644 грн.

Програма швидкого реагування (Emergency Fund)
Кількість проектів: 64 
Бюджет: 9140391 грн.

Основні напрямки діяльності 

Участь громадянського суспільства у розробці, 
впровадженні та моніторингу реформ
Події, що призвели до ЄвроМайдану та зміни влади в 
Україні, стали результатом відмови тодішнього керів-
ництва держави від курсу європейської інтеграції, що 
передбачав глибинне реформування усіх сфер сус-
пільного життя. Перемога Майдану створила можли-
вість трансформувати величезний суспільний запит 
на радикальні реформи в конкретні дії. 

Фонд відповів на цей запит підтримкою експерт-
них ініціатив з розробки пропозицій (політик) щодо 
нагальних реформ та громадської участі у впрова-
дженні таких реформ. За ініціативи засновника Фон-

ду Джорджа Сороса, були створенні Стратегічні до-
радчі групи (СДГ), до роботи яких долучилися провід-
ні українські та іноземні експерти. Метою СДГ було 
надання фахової підтримки уряду України у якісній 
розробці документів реформ у ключових сферах, зо-
крема – антикорупційної реформи, територіально-
адміністративної реформи, реформуванні систем охо-
рони здоров’я, освіти, дерегуляції економіки, впрова-
дження електронного урядування та реформи міліції. 
Фонд сприяв широкому громадському обговоренню 
вироблених політик реформування. Багато положень, 
запропонованих експертами, увійшло до відповідних 
розділів Коаліційної угоди парламентської більшості, 
утвореної за результатами дострокових виборів восе-
ни 2014 р., та до Програми дій Уряду. 

Спільно з Європейським банком реконструкції і роз-
витку (ЄБРР) Фонд запропонував створити Націо-
нальну раду реформ (НРР) задля вироблення консолі-
дованої державної політики реформування та визна-
чення пріоритетів реформ. Указами Президента Укра-
їни спільно з Кабінетом Міністрів ця пропозиція зна-
йшла своє втілення: НРР почала діяти з грудня 2014 
р. й знаходиться на шляху становлення як ефектив-
ного інструменту реформ. Громадянське суспільство 
має у НРР своє представництво.

За сприяння Фонду та Секретаріату Кабінету Міністрів 
України було створено Координаційний Центр під-

СТРАТЕГІЧНІ ДОРАДЧІ ГРУПИ ТА ПРОГРАМА 
ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ (EMERGENCY FUND)
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тримки реформ, метою якого є створення умов для 
безпосередньої співпраці уряду з громадськими ініці-
ативами та незалежними аналітичними центрами.

Протидія пропагандистській агресії Росії
Російська агресія навесні 2014 р. різко ак-
туалізувала потребу об’єктивного і зба-
лансованого інформування міжнарод-
ної аудиторії про події в Україні. На почат-

ку березня 2014 р., коли в уряді бракувало ресурсів 
та спроможності до ведення якісних комунікаційних 
кампаній, громадські організації та ініціативи згурту-
валися задля протидії російській пропаганді. Однією 
із найбільш успішних таких ініціатив став Український 
кризовий медіа-центр. У розпал агресії в Криму та не-
оголошеної війни на Сході України, Центр, що працю-
вав, зокрема, і за підтримки Фонду, перетворився на 
постійно діючий комунікаційний майданчик та один з 
ключових каналів інформування як міжнародної, так і 
вітчизняної аудиторії про події в Україні.

За підтримки Фонду Український кризовий медіа-
центр, Міжнародний центр перспектив-
них досліджень, Офіс зв’язку українських 
аналітичних центрів у Брюсселі та інші 
громадські організації й ініціативи прове-
ли низку публічних дискусій, презентацій 
та виступів українських громадських екс-
пертів та журналістів у провідних країнах 

Європейського Союзу.



62

ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ 

Організація: Благодійний фонд «Інститут розвитку 
освіти» (01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова 1/22, 
офіс. 106, тел. (044) 254 40 97)
Керівник проекту: Касьянов Георгій Володимирович 
Назва проекту: Група стратегічного аналізу в освіті: 
дорожня карта реформ. 
Бюджет: 1163120 грн.

Організація: Громадська організація «Подільська 
агенція регіонального розвитку» (21000, м. Вінниця, 
вул. Червоних партизан, 7, тел. 0432694432)
Керівник проекту: Левченко Олег Васильович 
Назва проекту: Стратегічна консультативна група в 
Україні з електронного управління. 
Бюджет: 290199 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Пацієнти України» (01010, м. Київ, вул. Івана 
Мазепи, 3, офіс 110, тел. (044) 253-77-15)
Керівник проекту: Стефанишина Ольга Анатоліївна 
Назва проекту: Стратегічна дорадча група (СДГ) з 
розробки Національної стратегії побудови нової сис-
теми охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025. 
Бюджет: 1631000 грн.

Організація: Громадська організація «Український 
кризовий медіа-центр» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
2, тел. (093) 054-1864)
Керівник проекту: Шмигальова Юлія Юріївна 
Назва проекту: Український медіа-центр реформ: ді-
яльність у липні-жовтні 2014 р. 
Бюджет: 3219000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут еко-
номічних досліджень та політичних консультацій» 
(01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5-А, тел. (044) 235-
63-27, 278-63-60)
Керівник проекту: Бураковський Ігор Валентинович 
Назва проекту: Стратегічна дорадча група з еконо-
мічних реформ в Україні. 
Бюджет: 1000000 грн.

Організація: Громадська організація «Легкий бізнес» 
(03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, кв. 262, 
тел. (050) 449-96-29)
Керівник проекту: Пасько Даніїл Володимирович 
Назва проекту: Стратегічна дорадча група з дерегу-
ляції. 
Бюджет: 394234 грн.

Організація: Громадська організація «Український 
кризовий медіа-центр» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
2, тел. (093) 054-1864)
Керівник проекту: Сатовська-Литвиненко Ірина Вади-
мівна 
Назва проекту: Проект щодо продовження роботи 
спеціальної Комунікаційної робочої групи з питань 
українських реформ. 
Бюджет: 1576937 грн.

Організація: Харківська правозахисна група (61002, 
м. Харків, вул. Іванова, 27, кв. 4, тел. (057) 700-67-71, 
(098) 236-52-07)
Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович 
Назва проекту: Стратегічна консультативна група з 
реформи МВС та міліції в Україні (PoR-SAG). 
Бюджет: 2365405 грн.
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Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Диспетчер реформ доброчесності - 
Громадсько-експертний центр супроводу реформ в 
Кабінеті Міністрів України». 
Бюджет: 627025 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Інтерактивний веб-портал Центру під-
тримки реформ в Кабінеті Міністрів України. 
Бюджет: 113787 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Орловський Олексій Сергійович 
Назва проекту: Стратегічна дорадча група з 
Е-урядування в Україні (The e-SAG). 
Бюджет: 2513562 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Підтримка діяльності Секретаріату 
(СДГ). 
Бюджет: 1124527 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Стратегічна дорадча група з еконо-
мічних реформ в Україні (СДГ). 
Бюджет: 244592 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Назва проекту: Технічне забезпечення роботи SAG. 
Бюджет: 284256 грн.

Організація: Громадська організація «Незалежний 
культурологічний журнал «Ї» (79005, м. Львів, вул. Гру-
шевського, 8, к.3А, тел. (0322) 60-22-90)
Керівник проекту: Возняк Тарас Степанович 
Назва проекту: Проведення інформаційної кампанії 
«Україна сьогодні» про Україну швидко і англійською 
мовою. 
Бюджет: 149886 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Центр досліджень історії та культури східноєв-
ропейського єврейства» (04070, м. Київ, вул. Волось-
ка, 8/5, корп. 5, тел. (044) 463 57 89)
Керівник проекту: Прохорова Анна Андріївна 
Назва проекту: Люди Майдану. 
Бюджет: 100000 грн.

Організація: Громадська організація «Телекритика» 
(01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 34-Б (3 поверх), 
тел. (044) 235-70-91)
Керівник проекту: Яринич Віталій Григорович 
Назва проекту: Підвищення спроможності україн-
ських ЗМІ висвітлювати події кримської кризи шля-
хом надання тревел-грантів. 
Бюджет: 100000 грн.
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Організація: Благодійний фонд «Демократичні ініціа-
тиви імені Ілька Кучеріва» (01001, м. Київ, а/с В-271, 
тел. (044) 581-33-17, 510-05-42)
Керівник проекту: Горбань Юрій Олександрович 
Назва проекту: Інформаційна безпека в контексті 
українсько-російської кризи: технології, інструменти, 
можливості протидії. 
Бюджет: 65000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
«Міжнародний центр перспективних досліджень» 
(01021, м. Київ, вул. Інститутська, 14, офіс 10, тел. 
(044) 253-44-82)
Керівник проекту: Захарова Олена Андріївна 
Назва проекту: Україна сьогодні: реалії та перспекти-
ви (щотижнева аналітика). 
Бюджет: 75800 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Ліга народних адвокатів» (01034, м. Київ, вул. Олеся 
Гончара, б. 33, офіс 1, тел. 246-47-67)
Керівник проекту: Захарченко Олексій Анатолійович 
Назва проекту: Молодь діаспори за чесні вибори в 
Україні. 
Бюджет: 207000 грн.

Організація: Громадська організація «Трансперенсі 
Інтернешнл Україна» (25006, м. Кіровоград, вул. Єго-
рова, 40, офіс 203, тел. 044 360 52 42)
Керівник проекту: Герус Олена Миколаївна 
Назва проекту: Диспечер реформ доброчесності - 
Громадсько-експертний центр супроводу реформ в 
Кабінеті Міністрів України. 
Бюджет: 250000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
«Міжнародний центр перспективних досліджень» 
(01021, м. Київ, вул. Інститутська, 14, офіс 10, тел. 
(044) 253-44-82)
Керівник проекту: Захарова Олена Андріївна 
Назва проекту: Україна під ударом: український контр-
удар проти російської інформаційної війни в Європі. 
Бюджет: 450000 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд «Ака-
демія української преси» (04208, м. Київ, вул. Порика, 
11а, кв. 56, тел. (050) 330-51-81)
Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович 
Назва проекту: Політичні новини провідних телекана-
лів: стандарти інформаційного мовлення під час ви-
світлення передвиборчої кампанії дострокових пре-
зидентських виборів (2014 р.): моніторинг та експерт-
ні опитування. 
Бюджет: 150000 грн.

Організація: Громадська організація «Український 
незалежний центр політичних досліджень» (01001, м. 
Київ, вул. Софіївська, 18, офіс 2, тел. (044) 278-2825, 
599-42-51, 599-4251)
Керівник проекту: Лациба Максим Валерійович 
Назва проекту: Аналітичне супроводження Реаніма-
ційного пакету реформ. 
Бюджет: 476200 грн.

Організація: Громадська організація «Міжнародний 
жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна» 
(03113, м. Київ, а/с 26, тел. (044) 205 36 95)
Керівник проекту: Степанюк Єлизавета Юріївна 
Назва проекту: Методичні рекомендації для працівни-
ків освіти «Соціально-педагогічна та психологічна ро-
бота з дітьми у конфліктний та пост-конфліктний пе-
ріод». 
Бюджет: 49200 грн.
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Українська стратегія» (03190, м. Київ, вул. Бабушкіна, 
буд. 29 а, кв. 49, тел. (050) 334-99-04)
Керівник проекту: Пінчук Анатолій Миколайович 
Назва проекту: Круглий стіл «Зміна тарифів - впо-
рядкування тарифоутворення чи виконання вимог 
МВФ?». 
Бюджет: 6000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Демократичні ініціа-
тиви імені Ілька Кучеріва» (01001, м. Київ, а/с В-271, 
тел. (044) 581-33-17, 510-05-42)
Керівник проекту: Бекешкіна Ірина Еріківна 
Назва проекту: Національний екзит-пол на позачер-
гових президентських виборах 2014 року. 
Бюджет: 230300 грн.

Організація: Всеукраїнська спілка громадських ор-
ганізацій «Асоціація Агенцій Регіонального Розвитку 
України» (01001, м. Київ, тел. (044) 494 18 96)
Керівник проекту: Дрига Ірина Миколаївна 
Назва проекту: Конференція «Мови під загрозою: 
кримськотатарська та інші тюркські мови України». 
Бюджет: 120364 грн.

Організація: Громадська організація «Інтерньюз - 
Україна» (04112, м. Київ, вул. Ризька 15, тел. 458-44-40, 
458-44-36, (067) 243-63-56)
Керівник проекту: Квурт Костянтин Семенович 
Назва проекту: Новий президент для оновленої краї-
ни: проведення телевізійних дебатів із кандидатами в 
Президенти України. 
Бюджет: 400000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут Світо-
вої Політики» (01021, м. Київ, вул. Інститутська, 20/8, 
офіс 6, тел. (044) 253-55-57)
Керівник проекту: Солодкий Сергій Вікторович 
Назва проекту: Візит європейських аналітичних цен-
трів на підтримку демократичної України (Київ, 15-16 
травня). 
Бюджет: 106250 грн.

Організація: Харківський благодійний фонд «До-
брота» (м. Харків, вул. Чернишевського, 6, оф. 2, тел. 
(057)706-28-31)
Керівник проекту: Леонова Олена Єгорівна 
Назва проекту: Проект «Гайд-парк Майдану». Осно-
вна проектна діяльність. 
Бюджет: 101371 грн.

Організація: Харківський благодійний фонд «До-
брота» (м. Харків, вул. Чернишевського, 6, оф. 2, тел. 
(057)706-28-31)
Керівник проекту: Леонова Олена Єгорівна 
Назва проекту: Проект «Гайд-парк Майдану». Закупів-
ля обладнання для реалізації проекту. 
Бюджет: 43629 грн.

Організація: Громадська організація «Союз вимуше-
них переселенців» (03186, м. Київ, просп. Повітроф-
лотський, 41, кв. 175, тел. (093) 560-22-39, (099) 466-
55-42)
Керівник проекту: Майоров Максим Віталійович 
Назва проекту: Права і свободи не анексуються!. 
Бюджет: 145000 грн.
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Організація: Громадська організація «Лабораторія 
законодавчих ініціатив» (04070, м. Київ, а/с 20, тел. 
(044) 531-37-68)
Керівник проекту: Матвієнко Світлана Володимирів-
на 
Назва проекту: Переклад книжки Марти Студенна-
Скруквої «Український Донбас» із польської україн-
ською мовою. 
Бюджет: 90000 грн.

Організація: Чернівецька обласна громадська орга-
нізація «Культурний капітал» (58000, м. Чернівці, вул. 
Вижницька, 55 Б, тел. (067) 503-9638)
Керівник проекту: Померанцев Святослав Валенти-
нович 
Назва проекту: Публічні виступи-дискусії Харків-
Чернівці-Івано-Франківськ-Львів (у рамках Поетич-
ного туру Meridan Chernowitz 2014 Австрія-Україна-
Польща-Чехія-Німеччина ). 
Бюджет: 160000 грн.

Організація: Харківська правозахисна група (61002, 
м. Харків, вул. Іванова, 27, кв. 4, тел. (057) 700-67-71, 
(098) 236-52-07)
Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович 
Назва проекту: Надання невідкладної допомоги вну-
трішнім переселенцям з АР Крим та Донбасу, які за-
лишили місця постійного проживання внаслідок полі-
тичних переслідувань та військових дій. 
Бюджет: 174468 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська 
комісія з розслідування та попередження порушень 
прав людини в Україні» (01033, м. Київ, вул. Антонови-
ча, 33В, офіс 501, тел. (050) 101-55-99)
Керівник проекту: Василенко Володимир Андрійович 
Назва проекту: Публікація і розповсюдження на наці-
ональному та міжнародному рівні Чорної Книги зло-
чинів проти людяності, вчинених проти учасників 
українського протестного руху в період з 21 листопа-
да 2013 р по 22 лютого 2014 року. 
Бюджет: 120000 грн.

Організація: Харківський благодійний фонд «До-
брота» (м. Харків, вул. Чернишевського, 6, оф. 2, тел. 
(057)706-28-31)
Керівник проекту: Гуцол Людмила Яківна 
Назва проекту: Міжнародний відкритий університет 
Майдан. 
Бюджет: 260000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
«Міжнародний центр перспективних досліджень» 
(01021, м. Київ, вул. Інститутська, 14, офіс 10, тел. 
(044) 253-44-82)
Керівник проекту: Ковальчук Ярослав Іванович 
Назва проекту: Україна сьогодні: реалії та перспекти-
ви (щотижнева аналітика). 
Бюджет: 110000 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська 
організація «Федерація дебатів України» (49000, м. 
Дніпропетровськ, вулиця Березинська, б. 18, кв. 436, 
тел. (097) 910-23-11)
Керівник проекту: Крис Анна Сергіївна 
Назва проекту: Літня Дебатна Школа 2014. 
Бюджет: 116957 грн.
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Організація: Конгрес національних громад України 
(04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к. 6, тел. (044) 425-
5798)
Керівник проекту: Ленчовська Ганна Романівна 
Назва проекту: Участь дітей - вимушених переселен-
ців у дитячому міжнаціональному таборі «Джерела 
толерантності». 
Бюджет: 58479 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Міжнародна асоціація підтримки України» 
(01103, м. Київ, вул. Німанська, 3, к.40, тел. (050) 330 
56 50)
Керівник проекту: Дурбак Ольга Львівна 
Назва проекту: Опіка потерпілими українцями. 
Бюджет: 180220 грн.

Організація: Кременчуцька міська громадська орга-
нізація «Громадський контроль та допомога» (39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Артема, 9, офіс 4, 
тел. (050) 305-3105, (050) 458-80-08)
Керівник проекту: Стучилова Антоніна Леонідівна 
Назва проекту: Сприяння процесам відновлення жит-
тєдіяльності внутрішніх мігрантів з АР Крим та зони 
АТО. 
Бюджет: 95000 грн.

Організація: Громадська організація «Бюро аналіти-
ки «Тектум» (03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 
22, кв. 41, тел. (067) 792-4505)
Керівник проекту: Лісничук Олесь Володимирович 
Назва проекту: Оцінювання рівня популізму на пар-
ламентських виборах 2014 р. 
Бюджет: 190000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Спілка сільських жінок України» (38100, Полтавська 
обл., м. Зіньків, вул. Леніна, 14, тел. (053) 533-13-64)
Керівник проекту: Скарга Ганна Петрівна 
Назва проекту: Створення осередків з правової та 
психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх 
родин. 
Бюджет: 123200 грн.

Організація: Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 
403, тел. (05632) 6-02-81)
Керівник проекту: Шестаков Євген Сергійович 
Назва проекту: Допомога вимушено переселеним 
особам у Дніпропетровській області. 
Бюджет: 58020 грн.

Організація: Громадська організація Асоціація Гор-
лівської громади «Відродження та розвиток» (84500, 
Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Петровського, 203, 
тел. (050) 478-65-76)
Керівник проекту: Опалюк Надія Леонідівна 
Назва проекту: Центр допомоги переселенцям м. Ар-
темівськ. 
Бюджет: 57000 грн.

Організація: Громадська організація «Українська асо-
ціація фахівців з подолання наслідків психотравмую-
чих подій» (04078, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 
4б, офіс 1, тел. (096) 7-300-100)
Керівник проекту: Хмельницька Оксана Миколаївна 
Назва проекту: Психологічна допомога постражда-
лим учасникам АТО. 
Бюджет: 60000 грн.
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Організація: Краматорська міська громадська орга-
нізація «Фонд розвитку громади» (84331, Донецька 
обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 93-133, тел. (0631) 
88-4545)
Керівник проекту: Ворошков Олександр Леонідович 
Назва проекту: Надання соціальної та психологічної 
допомоги через створення Центру сприяння вимуше-
ним переселенцям в місті Краматорськ. 
Бюджет: 51950 грн.

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
«Медицина і право» (79044, м. Львів, вул. Бойківська, 
10, кв. 3, тел. (0322) 25-95-80)
Керівник проекту: Кошулинська Зоряна Василівна 
Назва проекту: Діяльність психологічної служби 
Львівської області в умовах АТО. 
Бюджет: 58850 грн.

Організація: Харківська обласна фундація «Громад-
ська Альтернатива» (61103, м. Харків, пр. Леніна, б. 72, 
кв. 48, тел. +380504023456)
Керівник проекту: Гончарова Олена Володимирівна 
Назва проекту: Станція Харків - створення гарячих лі-
ній для ВПО з зони АТО та волонтерів. 
Бюджет: 57850 грн.

Організація: Громадська організація «Еліос-милість» 
(01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 б, тел. 
(050) 640-6515)
Керівник проекту: Дмитрієв Сергій Володимирович 
Назва проекту: Автопоїзд «Миру та Єднання» у Доне-
цькій та Луганській областях. 
Бюджет: 48000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодій-
ний фонд «Країна понад усе» (61001, м. Харків, вул. 
Юр’ївська, б. 17, тел. (057) 766-61-88)
Керівник проекту: Погорелова Оксана Ігорівна 
Назва проекту: Центр вимушених переселенців «Ро-
машка». 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Мир і ко» (04116, м. Київ, вул. Шолуденко, 30, 
тел. (044) 483-6996, (095) 096-90-11)
Керівник проекту: Вендюк Олександр Петрович 
Назва проекту: Допомога діючим військовим підроз-
ділам, пораненим, іншим постраждалим у зоні АТО. 
Бюджет: 30000 грн.

Організація: Благодійна організація «Український Фо-
рум Благодійників» (04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 18, 
оф. 1, тел. (050) 536 77 92, (044) 425-92-94)
Керівник проекту: Гулевська-Черниш Анна 
В’ячеславівна 
Назва проекту: Ні податкам на благодійність!. 
Бюджет: 52013 грн.

Організація: Громадська організація «Донбас СОС» 
(03680, м. Київ, вул. Димитрова, б. 5А, офіс 411, тел. 
(050) 943-42-28)
Керівник проекту: Горбатко Олександр Олександрович 
Назва проекту: Інформаційно-координаційний центр 
для надання допомоги мешканцям Донбасу. 
Бюджет: 48900 грн.

Організація: Громадська організація «Правозахисний 
центр «Поступ» (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 21, 
кв. 23, тел. (0642) 72-04-82)
Керівник проекту: Мокроусова Ганна Сергіївна 
Назва проекту: Восток-СОС. 
Бюджет: 59700 грн.
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Організація: Громадська організація «Правозахисний 
центр «Поступ» (01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 21, 
кв. 23, тел. (0642) 72-04-82)
Керівник проекту: Красільникова Юлія Костянтинів-
на 
Назва проекту: «Восток-СОС»: Гуманітарна допомога 
у звільнених містах. 
Бюджет: 57600 грн.

Організація: Громадська організація «Спілка інвалі-
дів з дитинства та їх рідних «Лебідонька» (72312, За-
порізька обл., м. Мелітополь, вул. Свердлова, 34, тел. 
(0619) 42-70-27)
Керівник проекту: Стрілецька Олена Ігорівна 
Назва проекту: Діти війни. 
Бюджет: 48000 грн.

Організація: Львівська міська громадська організа-
ція «Асоціація «Вибір» (79013, м. Львів, вул. Коперніка, 
40а, тел. (0322)97-15-99, 34-39-52)
Керівник проекту: Винницький Микола Володимиро-
вич 
Назва проекту: Превентивні заходи і перша психоло-
гічна допомога для військовослужбовців та їх сімей. 
Бюджет: 43350 грн.

Організація: Громадська організація «Центр зайня-
тості вільних людей» (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 
21/13, кв. 17, тел. (067) 507-09-30)
Керівник проекту: Коваль Ірина Ярославівна 
Назва проекту: Працевлаштування та соціальна реа-
білітація внутрішньо переміщених осіб. 
Бюджет: 60000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Слобожанська варта» (61135, м. Харків, вулиця 
Гвардійців-Широнінців, буд. 63 Б, кв. 1, тел. (097) 761-
51-61)
Керівник проекту: Рофе-Бекетова Олена Федорівна 
Назва проекту: Волонтерська диспетчерська. 
Бюджет: 60000 грн.

Організація: Громадська духовно-просвітницька ор-
ганізація «Чачімо» (62433, Харківська обл., м. Любо-
тин, вул. Леніна, 3/2, тел. (066) 029-62-72)
Керівник проекту: Марчук Олена Феодосіївна 
Назва проекту: Сприяння волонтерським ініціативам 
по наданню допомоги ромам-переселенцям. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Демократичні ініціа-
тиви імені Ілька Кучеріва» (01001, м. Київ, а/с В-271, 
тел. (044) 581-33-17, 510-05-42)
Керівник проекту: Бекешкіна Ірина Еріківна 
Назва проекту: Національний екзит-пол на парла-
ментських виборах 2014 року. 
Бюджет: 168971 грн.

Організація: Громадська організація «Інтерньюз - 
Україна» (04112, м. Київ, вул. Ризька 15, тел. 458-44-40, 
458-44-36, (067) 243-63-56)
Керівник проекту: Петрів Тарас Іванович 
Назва проекту: Уряд по-новому: проведення теле-
візійних дебатів із партіями-кандидатами на Парла-
ментських виборах - 2014. 
Бюджет: 445760 грн.
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Організація: Громадська організація «Лабораторія 
законодавчих ініціатив» (04070, м. Київ, а/с 20, тел. 
(044) 531-37-68)
Керівник проекту: Матвієнко Світлана Володимирів-
на 
Назва проекту: Нова якість українського парламенту: 
імпульс Майдану. 
Бюджет: 258616 грн.

Організація: Громадська організація «Кримський 
центр ділового та культурного співробітництва «Укра-
їнський дім» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, б. 7/11, 
офіс 206, тел. (093) 042-63-69)
Керівник проекту: Щекун Андрій Степанович 
Назва проекту: Он-лайн курс: українська освіта для 
Криму. 
Бюджет: 230000 грн.

Організація: Громадська організація «Міжнародний 
жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна» 
(03113, м. Київ, а/с 26, тел. (044) 205 36 95)
Керівник проекту: Левченко Катерина Борисівна 
Назва проекту: Жінки України: право на мир, безпе-
ку, свободу від насильства та стабільний розвиток - 
участь в 59 сесії Комісії ООН зі становища жінок. 
Бюджет: 32000 грн.

Організація: Благодійна організація «Український Фо-
рум Благодійників» (04070, м. Київ, вул. Ільїнська, 18, 
оф. 1, тел. (050) 536 77 92, (044) 425-92-94)
Керівник проекту: Ржевська Катерина Олегівна 
Назва проекту: Розробка та адвокація законодав-
ства, необхідного для розвитку благодійництва та во-
лонтерської діяльності. 
Бюджет: 142000 грн.

Організація: Громадська організація «Лабораторія 
законодавчих ініціатив» (04070, м. Київ, а/с 20, тел. 
(044) 531-37-68)
Керівник проекту: Полтавець Уляна Денисівна 
Назва проекту: Нова якість українського законотво-
рення: pro&contra експрес-аналіз. 
Бюджет: 394000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Організація тренінгів «Правові заса-
ди діяльності медиків в екстремальних умовах у мир-
ний час». 
Бюджет: 103816 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Лячинський Станіслав Станіславо-
вич 
Назва проекту: Медіа-моніторинг провідних укра-
їнських та російських ЗМІ у період кризових подій у 
Криму. 
Бюджет: 59491 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Лячинський Станіслав Станіславо-
вич 
Назва проекту: Стратегічна комунікація громадян-
ського суспільства у регіонах України. 
Бюджет: 132175 грн.



71

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Лячинський Станіслав Станіславо-
вич 
Назва проекту: Візит в Україну польських експертів 
Анджея Блікле та Ярослава Холодецкі, червень 2014 р. 
Бюджет: 21720 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Організація зустрічі родин «Небесної 
сотні» - сприяння захисту прав родин постраждалих 
під час масових акцій громадського протесту в Украї-
ні в листопаді 2013 – лютому 2014 року. 
Бюджет: 85120 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Лячинський Станіслав Станіславо-
вич 
Назва проекту: Організація Всеукраїнського громад-
ського форуму реформ 26-27 липня 2014 р. у м. Київ. 
Бюджет: 120352 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Лячинський Станіслав Станіславо-
вич 
Назва проекту: Підтримка ініціатив громадських ак-
тивістів і НУО з АР Крим, Донецької та Луганської об-
ластей. 
Бюджет: 169361 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Підтримка залучення найкращих ка-
дрів для системи державного управління. 
Бюджет: 921452 грн.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМНА
ІНІЦІАТИВА

Бюджет 5 520 365Кількість проектів 29 

ІНФОРМУВАННЯ ЄВРОСОЮЗУ ПРО УКРАЇНУ

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ІНДЕКС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
КРАЇН СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

ВИКОНАННЯ УГОДИ
 ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС

ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА УКРАЇНА-ЄС 
І ФОРУМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
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Кількість проектів: 29 
Бюджет: 5 520 365 грн.

Мета програмної ініціативи - підтримувати європейську 
інтеграцію України як засіб для запровадження дієвих 
проєвропейських реформ у сферах демократизації, прав 
людини, належного врядування та верховенства права

Пріоритети 

Інформування Євросоюзу про Україну
Інформування ЄС про події в Україні, діяльність по-
стійного представництва українських експертів у 
Брюсселі, надання пропозицій та аргументів для на-
ближення перспективи членства України в ЄС.

Індекс європейської інтеграції країн Схід-
ного Партнерства
Видання Індексу, який відстежує прогрес 
країн Східного Партнерства за об’єктивними 

показниками зближення з ЄС - за рівнем контактів 
і внутрішніх реформ. Формулювання висновків для 
зміни політики Євросоюзу в регіоні. Визначення най-
кращих практик реформування країн Східного Парт-
нерства, які може запозичити Україна.

Сприяння належному виконанню Угоди про асоціа-
цію України з ЄС
Ми підтримуємо незалежний громадський моніторинг 
виконання Угоди, підготовку урядової програми її вико-
нання, адаптацію українського законодавства до євро-
пейського. Якісне виконання цієї Угоди буде важливим 
аргументом для відкриття перспективи членства Укра-
їни в ЄС.

Сприяння скасуванню віз між Україною та ЄС
Для отримання безвізового режиму поїздок грома-
дян Україна має виконати низку критеріїв. Ми підтри-
муємо незалежний громадський моніторинг та екс-
пертну допомогу владі у виконанні цього завдання. 
Поки є візовий режим, ми забезпечуємо моніторинг 
виконання Угоди про спрощення оформлення віз із 
боку консульств країн ЄС.

Громадська платформа Україна-ЄС і Форум грома-
дянського суспільства Східного Партнерства
Підтримка створення нової двосторонньої Громад-
ської платформи Україна-ЄС як офіційного органу в 
межах Угоди про асоціацію. Підтримка діяльності Наці-
ональної платформи Форуму громадянського суспіль-
ства Східного Партнерства. Розвиток співпраці з Єв-
росоюзом на рівні громадянських суспільств, надан-
ня громадянському суспільству можливості впливати 
на прийняття рішень у відносинах між Україною та ЄС.

Основні напрямки діяльності

Російська агресія проти України супроводжується 
масштабною інформаційною війною, спрямованою 
як на українську, так і на міжнародну аудиторію, осо-

ЄВРОПЕЙСЬКА
 ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА
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бливо у Європі, з метою позбавити Україну міжнарод-
ної підтримки. Тому в 2014 р., реагуючи на цей виклик, 
Фонд власними зусиллями та у співпраці з Міжнарод-
ним центром перспективних досліджень, Інститутом 
світової політики та Українським кризовим медіа-
центром забезпечив проведення 38 публічних заходів 
закордоном на українську тематику (у Брюсселі, Бер-
ліні, Парижі, Ліоні, Римі, Мадриді, Варшаві, Празі, Бра-
тиславі, Будапешті, Базелі). Метою цих заходів було 
донести до європейських лідерів думок українські по-
гляди на події в Україні та закликати до більш актив-
ної підтримки України з боку ЄС – як щодо протидії зо-
внішній агресії, так і щодо проведення внутрішніх ре-
форм. Ці публічні заходи супроводжувалися візуаль-
ними презентаціями, закритими експертними диску-
сіями, робочими зустрічами, спілкуванням з журна-
лістами. 

У результаті реалізації цих проектів було 
встановлено та посилено зв’язки між екс-
пертами та лідерами думок з України та кра-
їн ЄС, забезпечено присутність українського 

голосу в дискусіях всередині ЄС стосовно українсько-
російського конфлікту, дезавуйовано багато міфів ро-
сійської пропаганди серед найрізноманітніших ауди-
торій. Як показав розвиток подій, усі ці зусилля були 
недаремними, адже рівень усвідомлення європей-
ськими політиками, експертами, журналістами та 
суспільством загрози російської агресії значно виріс, 
і запроваджені санкції з боку ЄС виявилися значно 
більш потужними, ніж розраховував Кремль.

У березні 2014 р. був відкритий Офіс 
зв’язку українських аналітичних цен-
трів у Брюсселі, який став постійним 
представництвом та незалежним ка-
налом впливу та зв’язку у ЄС для 
українського аналітичного сектору. У 

2014 р. Офіс проводив регулярні закриті консульта-
ції із службами та відділами інституцій ЄС; встано-
вив партнерські відносини із аналітичними центра-
ми Брюсселю та країн – членів; організував декіль-
ка візитів українських експертів до Брюсселю; провів 
низку публічних заходів у Брюсселі, Берліні та Парижі, 
присвячених розвитку подій в Україні. Сьогодні члена-
ми Офісу є 21 український аналітичний центр, кожен 
з яких має можливість доносити свої оцінки та реко-
мендації до інституцій ЄС, що займаються допомогою 
реформам в Україні.

Європейська програмна ініціатива Міжна-
родного фонду «Відро-
дження» підготувала 
українську частину між-

народного проекту «Індекс євро-
пейської інтеграції країн Східного 
партнерства – 2014», що порів-
нює прогрес 6-ти країн Східного 
партнерства (Азербайджан, Біло-
русь, Вірменія, Грузія, Молдова, 
Україна) у зв’язках із ЄС на різних рівнях, внутрішніх 
перетвореннях з наближення до стандартів і практик 
ЄС, інституційним забезпеченням європейської інте-
грації. Перші результати проекту були представлені на 
річній асамблеї Форуму громадянського суспільства 
у Батумі в листопаді 2014 р. Результати індексу-2014 
засвідчують, що серед країн Східного партнерства де-
далі збільшується диференціація, яка вимагає відпо-
відно і більш диференційованого політичного підходу 
з боку ЄС – зокрема, виокремлення політики стосов-
но країн, що влітку 2014 р. підписали Угоди про асоціа-
цію – Грузія, Молдова, Україна. Як показує Індекс, ста-
ном на момент підписання цих угод Україна залишала-
ся на третьому місці серед цих трьох країн за рівнем 
наближення законодавства та державної політики до 
європейських стандартів.
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Ще у 2010 р. ЄС надав Україні список критеріїв для отри-
мання безвізового режиму – План дій з візової лібералі-
зації (ПДВЛ). Утім, досі ці критерії залишаються невико-
наними, і, відповідно, громадяни України змушені отри-
мувати візи для поїздок до країн ЄС. Це створює незруч-
ності, підважує імідж європейської інтеграції, не сприяє 
розвитку міжлюдських контактів з Європою і знайом-
ству з практикою життя за європейськими стандарта-
ми. Тому Європейська програмна ініціатива Міжнарод-
ного фонду «Відродження» вже багато років підтримує 
експертні моніторингові та адвокаційні зусилля ГО «Єв-
ропа без бар’єрів», спрямовані на наближення виконан-
ня критеріїв безвізового режиму. 

У тому числі завдяки цим зусиллям у 2014 р. Украї-
на нарешті виконала більшість завдань першої, зако-

нодавчої, фази Плану дій з візової лі-
бералізації, і ЄС прийняв рішення про 
перехід до другої, виконавчої, фази 
ПДВЛ. Після цього експерти «Європи 
без бар’єрів» долучилися до оновлен-
ня Національного плану з виконання 
ПДВЛ та моніторингу його реалізації. 

Станом на початок 2015 р. виглядає так, що для отри-

мання безвізового режиму для короткотермінових 
поїздок громадян до країн ЄС українська влада пови-
нна вирішити низку завдань, зокрема у сферах безпе-
ки документів, захисту персональних даних, управлін-
ня кордонами та міграцією, правоохоронної співпраці 
з ЄС, захисту від дискримінації, виконання антикоруп-
ційного законодавства та створення дієвих спеціалі-
зованих інституцій для боротьби з корупцією.

У попередні роки була практично зруйно-
вана інституційна база здійснення урядо-
вої політики у сфері європейської інтеграції. 
Станом на початок 2014 р. в уряді бракува-

ло міжвідомчої координації, процедур узгодження по-
літики, розуміння завдань виконання Угоди про асоці-
ацію і, зрештою, фахівців, які могли б ці завдання ви-
конувати. Таким чином, коли Україна підписувала Уго-
ду про асоціацію з ЄС (політичну частину в березні й 
економічну частину в червні 2014 р.), держава була 
практично неготова до її виконання.

У 2014 р. за підтримки Фонду було розробле-
но концепцію механізму координації євроін-
теграційної політики та підготовки урядових 
планів виконання Угоди про асоціацію з ЄС. 

Ці експертні напрацювання були схвалені Кабінетом 
Міністрів України і призвели 
до створення Урядового Офі-
су з питань європейської інте-
грації як посиленої структури 
у складі Секретаріату Кабінету 
Міністрів, горизонтальної між-
відомчої координації за допо-
могою заступників міністрів з 
питань європейської інтегра-
ції у кожному міністерстві схва-
лення планів заходів з імплементації Угоди про асоці-
ацію – загального (Розпорядження КМУ №847 від 17 
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вересня 2014 р.) та галузевих планів імплементації ак-
тів законодавства ЄС. Загальна логіка цих змін поля-
гає в тому, що урядова політика європейської інтегра-
ції не повинна виокремлюватися в окрему галузь, а має 
бути інтегрованою і наріжною складовою діяльності 
уряду в цілому та кожного міністерства зокрема. Без-
умовно, залишається багато викликів практичної імп-
лементації Угоди про асоціацію у конкретних галузях, і 
Україна поки що перебуває лише на початку цього шля-
ху, але минулого року була суттєво посилена спромож-
ність уряду практично реалізовувати стратегічний курс 
на європейську інтеграцію країни.

Угода про асоціацію з ЄС передбачає важливу для гро-
мадянського суспільства інновацію у вигляді окремо-
го двостороннього органу асоціації на 
громадському рівні – Платформи гро-
мадянського суспільства Україна – ЄС. 
Відповідно до Угоди завдання цієї Плат-
форми полягає у сприянні її виконанню, 
зокрема шляхом надання своїх оцінок, 
висновків, рекомендацій до урядових 
двосторонніх органів у рамках Угоди. Таким чином, гро-
мадянське суспільство отримує визначене договором 
інституційне місце у двосторонніх відносинах з ЄС.

Зважаючи на важливість питання, у 2014 р. Європей-
ська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Від-
родження» безпосередньо долучилася до ведення 
складного діалогу з європейською стороною, якою 
за Угодою визначений Європейський економічний 
та соціальний комітет, та різними секторами грома-
дянського суспільства України щодо утворення Укра-
їнської частини Платформи громадянського суспіль-
ства Україна – ЄС. Представник Міжнародного фон-
ду «Відродження» увійшов до Ініціативної групи, яка 
обговорювала концептуальні підходи до створення 
Української частини Платформи, і згодом до Оргкомі-

тету Установчих зборів Української частини Платфор-
ми, що відбулися (за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження») 7 листопада 2014 р. Наприкінці 2014 
р. було досягнуто згоди про додаткову комплектацію 
Української частини Платформи представниками ор-
ганізацій роботодавців та профспілок.

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС від-
крило для України нові можливості та пе-
реваги, у першу чергу в рамках зони вільної 
торгівлі – доступ на ринок ЄС для україн-

ських виробників. Уже в квітні 2014 р. ЄС запровадив 
односторонні торгівельні преференції для України. Ра-
зом з тим, суттєво ускладнилися торгівельні стосун-
ки з Російською Федерацією. Така ситуація диктува-
ла (і продовжує диктувати) потребу збільшення екс-
порту на ринки ЄС та інших країн – як для виживан-
ня компаній (особливо малого та середнього бізнесу), 
так і для створення робочих місць, наповнення бю-
джету та покращення загальної економічної ситуації у 
країні. Утім, на початку 2014 р. відчувався брак інфор-
мації про практичні питання включення бізнесу до єв-
ропейського економічного простору та можливостей 
експорту до ЄС. Особливо гостро ця проблема стояла 
для підприємств малого та середнього бізнесу, осо-
бливо в регіонах.

Європейська програмна ініціатива Міжнародного 
фонду «Відродження» відреагувала на цю потребу, 
підтримавши низку інформаційно-просвітницьких 
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проектів щодо практики роботи в умовах зони вільної 
торгівлі з ЄС. Ці проекти передбачали видання 
практичних рекомендацій для українського малого 
та середнього бізнесу та проведення інформаційно-
просвітницьких і навчальних заходів у регіонах для 

цієї цільової аудиторії. Зокрема, за 
підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» було видано посібник-
путівник «Відкриття ринків в ЄС», 
підготовлений фахівцями Фундації 
«Відкритий діалог»); методичний 
посібник «Розвиток експертного 

потенціалу вітчизняних товаровиробників харчової 
промисловості», підготовлений фахівцями ВГО 
«Всеукраїнська асоціація консультантів з управління») 
та «Базовий посібник з інтернаціоналізації бізнесу та 
виходу на ринки Європейського Союзу», підготовлений 
експертом Олегом Мирошніченком, колишнім 
працівником торгівельної секції Представництва 
ЄС в Україні). Відповідні заходи відбулися у 2014 
р. у Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Харкові, 
Львові, Києві; на початку 2015 р. пройшла низка 
заходів, які організовує ГО «Інтерньюз-Україна» в 
різних регіонах для презентації «Базового посібника 
з інтернаціоналізації бізнесу та виходу на ринки 
Європейського Союзу» та практичного живого 
досвіду українських бізнесменів, що працюють на 
ринку ЄС.

Вимогою часу для всіх українських ЗМІ стає підви-
щення рівня професійної орієнтації журналістів у те-
матиці європейської інтеграції. Через загальну запо-

літизованість питань європейської інтеграції та в умо-
вах нав’язаної Україні «інформаційної війни» частині 
українських ЗМІ, зокрема місцевих, важко долати на-
явні упередження й антиєвропейські міфи, які свідо-
мо поширюють російські медіа. Разом з тим, з підпи-
санням Угоди про асоціацію європейська інтеграція 
стає складовою внутрішньої політики України. Рефор-
ми в різних галузях, відкриття нових можливостей 
для співпраці, бізнесу, навчання, роботи, регіонально-
го розвитку – це те, що стосується кожного й викли-
кає суспільний інтерес. Водночас дуже часто україн-
ські ЗМІ продовжують ставитися до європейської ін-
теграції як до високої політики, а не як до того, у чому 
бере участь фактично кожен українець.

Тому Європейська програмна ініціатива 
Міжнародного фонду «Відродження» напри-
кінці 2014 р. підтримала низку проектів у 
рамках конкурсу «Навчання для ЗМІ: як ці-

каво та без міфів висвітлювати європейську інтегра-
цію», спрямованих на розкриття потенціалу ЗМІ, а та-
кож громадянської журналістики фахово, об’єктивно 
та цікаво висвітлювати європейську інтеграцію, зо-
крема на повсякденному рівні. Очікується, що протя-
гом 2015 р. понад 250 журналістів різноманітних ЗМІ 
пройдуть відповідне навчання у вигляді тренінгів, се-
мінарів, медіа-шкіл, які дозволять їм професійно зрос-
ти, а їхнім ЗМІ – отримати додаткову конкурентну пе-
ревагу на ринку медіа.
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Організація: Сімферопольська міська громадська 
молодіжна соціально-екологічна організація «Світло» 
(02100, м. Сімферополь, вул. Бажова, 2, офіс 23, тел. 
+380 652 70 60 73)
Керівник проекту: Плаксун Антон Олександрович 
Назва проекту: Створення умов для позитивного ви-
світлення євроінтеграції соціальними медіа Сходу 
України. 
Бюджет: 193100 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» 
(02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24, а/с 68, тел. 
(044) 592-81-20)
Керівник проекту: Антоненко Антон Олександрович 
Назва проекту: Посилення ролі громадськості для 
імплементації зобов’язань України в рамках Енерге-
тичного Співтовариства. 
Бюджет: 170840 грн.

Організація: Громадська організація «Інтерньюз - 
Україна» (04112, м. Київ, вул. Ризька 15, тел. 458-44-40, 
458-44-36, (067) 243-63-56)
Керівник проекту: Кулаков Андрій В’ячеславович 
Назва проекту: Угода про Асоціацію з ЄС: нові можли-
вості для бізнесу України. 
Бюджет: 343300 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут грома-
дянського суспільства» (01103, м. Київ, бульвар Друж-
би народів, 22, к. 21, тел. (044) 529-73-94, 529-07-32)
Керівник проекту: Панченко Володимир Григорович 
Назва проекту: Підтримка малого та середнього біз-
несу у виході на ринки ЄС. 
Бюджет: 82786 грн.

Організація: Громадська організація «Науково-
видавниче об’єднання «Дух і Літера» (04070, м. Київ, 
вул. Волоська, 8/5, тел. (044) 425-60-20)
Керівник проекту: Сігов Костянтин Борисович 
Назва проекту: Розвиток міжнародної громадсько-
наукової спільноти «Європейський Форум». 
Бюджет: 116312 грн.

Організація: Благодійна організація «Ялтинська Єв-
ропейська стратегія» (01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 
2, тел. (044) 494-1140, 494-11-51)
Керівник проекту: Климпуш-Цинцадзе Іванна Орес-
тівна 
Назва проекту: Участь українських незалежних екс-
пертів і провідних журналістів у роботі 11-ї Щорічної 
Зустрічі YES «Нова Україна, нова Європа, новий світ: 
будуючи та захищаючи». 
Бюджет: 380000 грн.

Організація: Всеукраїнська екологічна громадська 
організація «МАМА-86» (01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 
буд. 14, офіс 1)
Керівник проекту: Міщук Зоряна Ростиславівна 
Назва проекту: Громадськість на сторожі євроінтегра-
ційних реформ в сфері екології та сталого розвитку. 
Бюджет: 283587 грн.

Організація: Громадська організація «Європа без 
бар’єрів» (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42, офіс 
21, тел. (044) 238-68-43)
Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна 
Назва проекту: Сприяння виконанню 2-ї фази Плану 
дій з візової лібералізації: незалежна експертиза і ад-
вокація. 
Бюджет: 386000 грн.

ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ 
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Всеукраїнська Асоціація Консультантів з управлін-
ня» (01004, м. Київ, вул. Пушкінська, б. 31 В, офіс 9, 
тел. (050) 312-88-81)
Керівник проекту: Файзулліна Ельвіра Маратівна 
Назва проекту: Інформування та консультування 
українських підприємств-експортерів щодо можли-
востей у зв’язку із підписанням Угоди про Асоціацію. 
Бюджет: 131200 грн.

Організація: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Журнал «Всесвіт» (01030, м. Київ, вул. Золото-
ворітська, 6-А офіс 9, тел. (044) 235 6314)
Керівник проекту: Дроздовський Дмитро Ігорович 
Назва проекту: Напередодні 90-річчя: журнал «Всес-
віт» як транслятор євроінтеграційних цінностей в 
Україні. 
Бюджет: 60000 грн.

Організація: Чернігівська міська громадська органі-
зація «Сіверський інститут регіональних досліджень» 
(14000, м. Чернігів, вул. Преображенська 1, тел. 
(80462) 676-052, 675-021, (067) 7979946)
Керівник проекту: Чабак Людмила Анатоліївна 
Назва проекту: Аналіз впливу асоціації з Європей-
ським Союзом на агропромисловий сектор України. 
Бюджет: 57430 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
«Міжнародний центр перспективних досліджень» 
(01021, м. Київ, вул. Інститутська, 14, офіс 10, тел. 
(044) 253-44-82)
Керівник проекту: Ковальчук Ярослав Іванович 
Назва проекту: Європейські університети: лекції, які 
розкажуть світу про Україну. 
Бюджет: 420000 грн.

Організація: Громадська організація «Лабораторія 
законодавчих ініціатив» (04070, м. Київ, а/с 20, тел. 
(044) 531-37-68)
Керівник проекту: Синьоокий Олександр Вікторович 
Назва проекту: Європейська Україна - Європейський 
Парламент: сприяння інституційним та процедурним 
перетворенням у Верховній Раді України. 
Бюджет: 125200 грн.

Організація: Громадська організація «Інтерньюз - 
Україна» (04112, м. Київ, вул. Ризька 15, тел. 458-44-40, 
458-44-36, (067) 243-63-56)
Керівник проекту: Кулаков Андрій В’ячеславович 
Назва проекту: Європа поруч: євроінтеграція та вну-
трішні реформи в Україні. Навчання для журналістів. 
Бюджет: 118944 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут роз-
витку регіональної преси» (01030, м. Київ, тел. (044) 
279-4199)
Керівник проекту: Лаба Катерина Геннадіївна 
Назва проекту: Як створювати місцеву аналітику на 
тему євроінтеграції. Практичний курс. 
Бюджет: 139040 грн.

Організація: Черкаська обласна громадська орга-
нізація «Ресурсний центр АНГО» (18036, м. Черкаси, 
вул. Благовісна,262, тел. (0472) 56-10-11)
Керівник проекту: Рекун Анатолій Іванович 
Назва проекту: Просто - про євроінтеграцію для сіль-
ської аудиторії. 
Бюджет: 122780 грн.
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Організація: Житомирська обласна молодіжна гро-
мадська організація «Сучасний формат» (10014, м. 
Житомир, майдан Згоди, 6, тел. (0412) 46-10-86)
Керівник проекту: Соловйова Жанна Володимирівна 
Назва проекту: Тренінгова програма для журналістів 
регіональних ЗМІ «Виконання Угоди про асоціацію з 
ЄС - нові виклики та нові можливості для журналіс-
тів». 
Бюджет: 147800 грн.

Організація: Асоціація професійних журналістів та ре-
кламістів Житомирщини (10014, м. Житомир, майдан 
ім.С.П.Корольова,2,оф.201, тел. 0412474709)
Керівник проекту: Новожилова Ірина Михайлівна 
Назва проекту: Євроінтеграція: місцевий вимір. 
Бюджет: 57703 грн.

Організація: Громадська організація «Український 
кризовий медіа-центр» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
2, тел. (093) 054-1864)
Керівник проекту: Попович Наталія Борисівна 
Назва проекту: Програма візитів українських спікерів 
до ключових європейських столиць - центрів впливу 
з метою налагодження підтримки України серед євро-
пейських лідерів думки. 
Бюджет: 441725 грн.

Організація: Громадська організація «Хмарочос» 
(03035, м. Київ, вул. Липківського, 13, кв. 100, тел. 
(063) 491-7335)
Керівник проекту: Кайдан Тарас Сергійович 
Назва проекту: Збірка статей про перетворення міст 
у Європі силами міських громад. 
Бюджет: 80600 грн.

Організація: Громадська організація «Назустріч» 
(79010, м. Львів, вул. Личаківська, 58/6, тел. (032) 258-
01-51)
Керівник проекту: Одинець Світлана Владиславівна 
Назва проекту: Дослідницька міграційна платфор-
ма як алгоритм трансформації міграційних медіа-
дискурсів і міграційної політики України. 
Бюджет: 42122 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шульга Дмитро Іванович 
Назва проекту: Проект «Індекс європейської інтегра-
ції країн Східного партнерства 2014». 
Бюджет: 129000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шульга Дмитро Іванович 
Назва проекту: Підготовка до виконання Угоди про 
асоціацію з ЄС. 
Бюджет: 324800 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шульга Дмитро Іванович 
Назва проекту: Практичний посібник для розвитку 
бізнесу в умовах зони вільної торгівлі з ЄС. 
Бюджет: 91000 грн.



81

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шульга Дмитро Іванович 
Назва проекту: Десята міжнародна конференція 
українсько-німецького «Київського діалогу» : «Україна 
на шляху до верховенства права та економічної ста-
більності – шанси та виклики для нового уряду». 
Бюджет: 176000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Баран Григорій Петрович 
Назва проекту: Підтримка Офісу зв’язку українських 
аналітичних центрів в Брюсселі. 
Бюджет: 360096 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шульга Дмитро Іванович 
Назва проекту: Новий стратегічний контекст на Сході 
Європи: якою має бути політика ЄС?. 
Бюджет: 350000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шульга Дмитро Іванович 
Назва проекту: Заснування української частини Плат-
форми громадянського суспільства Україна – ЄС на 
виконання Угоди про асоціацію. 
Бюджет: 130000 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шульга Дмитро Іванович 
Назва проекту: Організація діяльності регіональ-
ної структури в рамках проекту «Київський діалог» у 
мм. Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Черкаси та 
Івано-Франківськ. 
Бюджет: 59000 грн.
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ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА
«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

Бюджет 23 884 612 Кількість проектів 112 

ГУМАНІТАРНА СОЛІДАРНІСТЬ

Підтримка понад 
300 постраждалих
3 129 057,058 грн.

ЗБАЛАНСОВАНА Й НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА
 НАРКОПОЛІТИКА

ПІДЗВІТНІСТЬ ВИТРАТ
 У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СТРАТЕГІЧНА ДОРАДЧА ГРУПА

Вдалося домогтися 
збільшення

 бюджету МОЗ на 
закупівлю ліків 
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Кількість проектів: 112 
Бюджет: 23 884 612 грн.

Мета програмної ініціативи - сприяти формуванню 
економічно ефективної та недискримінаційної сис-
теми охорони здоров’я, прозорому й раціональному 
використанню бюджетних коштів, забезпеченню рів-
ного доступу громадян, у тому числі представників 
уразливих груп, до життєво необхідних лікарських за-
собів і відповідного лікування

Пріоритети 

Підзвітність витрат у сфері охорони здоров’я 
Розробка й поширення моделей прозорого та раціо-
нального планування й використання бюджетних ко-
штів у системі охорони здоров’я.

Збалансована й недискримінаційна наркополітика
Розробка та впровадження нормативно-правової 
бази для:
- забезпечення адекватного доступу до лікування 
контрольованими препаратами (наприклад, для паці-
єнтів із больовим синдромом і пацієнтів замісної під-
тримувальної терапії);
- зменшення рівня криміналізації людей, які вжива-
ють наркотики (пом’якшення покарання за зберіган-
ня незначних розмірів наркотичних речовин).

Боротьба з корупцією у сфері громадського здоров’я
Громадський контроль за державними закупівлями жит-
тєво необхідних лікарських засобів для лікування ВІЛ/СНІ-
Ду, туберкульозу, гепатитів та онкологічних захворювань.

Підтримка незалежних наглядових рад при лікарнях 
для контролю за використанням державних і благо-
дійних коштів.
Аналіз впливу реформи системи охорони здоров’я на 
доступ до лікування та рівень корупції.

Посилення правових можливостей уразливих груп
Забезпечення доступу пацієнтів, у тому числі пред-
ставників уразливих груп, до якісної безоплатної пра-
вової допомоги.
Розвиток спроможності представників уразливих 
груп здійснювати моніторинг і документувати пору-
шення прав людини й самостійно представляти ін-
тереси та права своєї спільноти.

Основні напрямки діяльності

«Гуманітарна солідарність»
5 лютого 2014 р., коли Україна переживала трагічні 
події та намагалася оговтатися від перших людських 
втрат під час ЄвроМайдану, Оксана Забужко, Андрій 
Курков, Сергій Жадан і Василь Князевич започатку-
вали ініціативу «Гуманітарна солідарність». У їхньо-
му зверненні про початок ініціативи наголошувало-
ся: «Тут ми не даємо оцінки правим і винним у цьому 
спровокованому конфлікті, який загрожує громадян-
ському миру й самому існуванню Української держа-
ви. Народ, історія винесуть своє судження. Сьогодні і 

ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»
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для нас, і для всієї України найго-
ловнішою є наша національна со-
лідарність задля припинення кро-
вопролиття та надання насампе-
ред медичної допомоги всім по-
страждалим». Так розпочалася 
програма адресної допомоги по-
страждалим під час протестів, 
основним завданням якої була підтримка реабілітації 
постраждалих. Реалізація ініціативи стала можливою 
завдяки пожертвам українських громадян та органі-
зацій, а також посольств Естонії, Канади, Великої Бри-
танії, коштам, які надала фундація «UkraineCharity» (Ве-
лика Британія) та ВГО «Нова українська хвиля» (місто 
Балтимор, США), а також внеску Міжнародного фонду 
«Відродження». Загалом на потреби «Гуманітарної со-
лідарності» надійшло 3 129 057,63 грн. За час роботи 
програми «Гуманітарна солідарність» Фондом було на-
дано підтримку понад 300 постраждалим, які потребу-
вали лікування, протезування та реабілітації. 

Протидія поборам за безкоштовні медич-
ні послуги 
Інститут аналітики та адвокації (Полтава) 
провів ґрунтовне дослідження проблеми 

неформальних платежів у 12 регіонах України: Суми, 
Чернігів, Дніпропетровськ, Кіровоград, Черкаси, Ві-
нниця, Житомир, Львів, Луцьк, Рівне, Полтава, Запо-
ріжжя. Результати дослідження сформовані в 12 ре-
гіональних та 1 зведеному аналітичному звіті, які до-
кладно описують проблему неформальних платежів 
у системі охорони здоров’я, її аналіз, правові аспекти, 
громадську думу, офіційну інформацію, що розкриває 
повноту проблеми.

Розміри неформальних платежів співмірні з держав-
ними видатками на систему охорони здоров’я. Вста-
новлено, що обсяги «добровільно-примусових» плате-

жів відповідно до офіційної інформації закладів охо-
рони здоров’я складають понад 320 млн. грн. у 12 ре-
гіонах України за 2013 р. При цьому до ЗОЗ грошей 
повернулося лише 42 млн. грн. що становить 13,23%, 
тобто 66,77% безслідно зникло (20% – адміністратив-
ні витрати благодійної організації).

Водночас місцева влада переважно не контролює си-
туацію з неформальними платежами, їхня інформа-
ція суперечить одна одній (наприклад, у Вінниці Об-
ласна лікарня ім. Пирогова зафіксувала в податково-
му звіті майже 18 млн. грн добровільних пожертв, а 
місцева влада лише 11 тис. грн). Подекуди керівники 
ЗОЗ є одночасно й керівниками благодійних фондів, 
які функціонують на території відповідних закладів та 
здійснюють збір благодійних пожертв, що є очевид-
ною ознакою конфлікту інтересів та власне корупцій-
ною схемою.

У результаті проведеного аналізу неформальних пла-
тежів було розроблено та зареєстровано проект За-
кону України «Про забезпечення прозорої діяльності 
благодійних організацій, що діють на території ЗОЗ» 
№4019а. Розроблено також стратегію протидії яви-
щу неформальних платежів у ЗОЗ для місцевої влади 
та на національному рівні. Розуміння обсягів нефор-
мальних платежів має бути врахованим у процесі ре-
формування галузі охорони здоров’я, а саме в части-
ні розробки моделі фінансування галузі.

Пацієнтський контроль за тендерами МОЗу
2014 рік став без перебільшення найбільш 
кризовим з огляду на затримки в проведенні 
закупівель лікарських засобів на національно-

му рівні та зниження забезпечення пацієнтів лікуван-
ням. У рамках реалізації проекту «Пацієнтський контр-
оль за тендерами МОЗу» за підтрим-
ки Міжнародного фонду «Відроджен-
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ня» вдалося мобілізувати ключових партнерів, досяг-
нути жвавого обговорення в медіа-полі тематики не-
своєчасного проведення закупівель, нестачі препара-
тів для лікування смертельних хвороб, донести до ке-
рівництва держави необхідність негайного проведен-
ня та розблокування держзакупівель. Було збільшено 
роль БФ «Пацієнти України» як «парасолькової» органі-
зації, яка допомогла об’єднати 46 громадських органі-
зацій та спрямувати їхні зусилля для досягнення сус-
пільно значущих цілей у сфері державних закупівель. 

Уперше вдалося допомогти активістам, які займа-
ються дітьми, хворими на фенілкетонурію, проадво-
кувати закупівлю якісного європейського препарату 
за державний кошт. 

Уперше в історії України завдяки зусиллям активіс-
тів БФ «Пацієнти України» та інших пацієнтських ор-
ганізацій було звільнено з посади Голову тендерного 
комітету (який одночасно був заступником Міністра 
охорони здоров’я), а також відсторонено міністра охо-
рони здоров’я через неспроможність виконувати свої 
посадові обов’язки та забезпечити закупівлю ліків.

Вдалося зупинити продаж на території України та не 
допустити участі в державних закупівлях препарату 
для лікування гепатиту С «Альфапег» виробника ТОВ 
«ВалартінФарма», який не пройшов клінічні випробу-
вання.

Внаслідок переговорів, проведених з головним офі-
сом компанії «Гілеад», яка зареєструвала в США но-
вітній безінтерфероновий препарат – «Совалді» (Со-
фосбувір), був отриманий лист, у якому компанія ви-
словила готовність до діалогу з МОЗ стосовно реє-
страції препарату в Україні та надання спеціальної 
ціни.

Окрім того, вдалося домогтися збільшення бюджету 
МОЗ на закупівлю ліків на 4 млн. грн.

У рамках проекту проконтрольовано закупівлю 100% 
медичних препаратів для лікування ВІЛ/СНІДу, дорос-
лих та дитячих гепатитів, фенілкетонурії, а також 80% 
медикаментів для лікування туберкульозу на 2014 рік.

БФ «Пацієнти України» ініціювали внесення пункту до 
коаліційної угоди та до програми Уряду про те, що в 
2015 р. державні закупівлі ліків Міністерство охорони 
здоров’я здійснюватиме через міжнародні організації 
ВООЗ та ЮНІСЕФ. За сприяння БФ «Пацієнти України» 
розроблено новий механізм здійснення закупівель лі-
ків у 2015 р. через міжнародні організації, що має лік-
відувати корупцію в процесі закупівель ліків, а відтак 
покращити доступ пацієнтів до лікування.

Стратегічна дорадча група 
Стратегічна дорадча 
група (СДГ) з питань ре-
формування системи 

охорони здоров’я в Україні роз-
почала роботу в серпні 2014 р. 
Підтримка Міжнародного фонду 
«Відродження» дозволила консо-
лідувати зусилля та ресурси до-
норської і фахової спільноти за-
для напрацювання документа «Національна Стратегія 
побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на 
період 2015–2020 рр.» (далі – Стратегія) . Платформа 
СДГ забезпечила політичну підтримку процесу через 
роботу Національної ради реформ. Варто зазначити, 
що СДГ з реформи ОЗ була ініційована пацієнтською 
спільнотою–організацією «Пацієнти України», яка ви-
конує функції секретаріату СДГ та є основною адвока-
ційною рушійною силою процесу. Ініціатива здійсню-
ється у тісній співпраці з МОЗ. 
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Робота СДГ легітимізована відповідними наказами 
Міністра охорони здоров’я України. Діяльність здій-
снюється за підтримки та у співпраці з ключовими 
донорами – Світовим банком та Всесвітньою органі-
зації охорони здоров’я. Стратегія була розглянута на 
громадському обговоренні, після чого були внесені 
відповідні пропозиції та правки до тексту. Положен-
ня цього документа ввійшли у відповідні розділи Коа-
ліційної угоди та Плану дій Уряду. Міжнародний фонд 
«Відродження» продовжує підтримувати роботу екс-
пертних груп за окремими напрямками реформи. 

Доступ до знеболення
Захист прав важкохворих пацієнтів та за-
безпечення їхнього доступу до адекват-
ного знеболення – це один з основних на-

прямків діяльності у 2014 р. Спрощення системи до-
ступу до контрольованих препаратів паліативних хво-
рих, що було затверджено Постановою КМУ №333 у 
2013 році та початок виробництва вітчизняного та-
блетованого морфіну, автоматично не призвело до 
зміни практик лікування болю. Призначення знебо-
лення все ще відбувається запізно й в неправильно-
му дозуванні, що призводить до страждань пацієнтів. 
Зміна практики використання контрольованих препа-
ратів була можлива лише через проведення широкої 
інформаційної та освітньої кампанії серед медичних 
працівників та пацієнтських груп. Спільними зусил-
лями з Міністерством внутрішніх справ, Державною 
службою з контролю за нар-
котиками, Обласними управ-
ліннями охорони здоров’я та 
групою експертів проведено 
навчання в 15 регіонах Укра-
їни щодо правил та норм ви-
користання контрольованих 
препаратів; надано більш ніж 
1000 телефонних та письмо-

вих консультацій щодо питань відпуску контрольова-
них препаратів та обігу наркотичних речовин в закла-
дах охорони здоров’я; запущено інформаційний пор-
тал для пацієнтів та їх рідних, де розміщено алгоритм 
відстоювання права на знеболення.
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Організація: Благодійний фонд допомоги невиліков-
но хворим «Мати Тереза» (76002, м. Івано-Франківськ, 
вул. Новаківського, 8, тел. (0342) 78 17 19, 50 14 00)
Керівник проекту: Журавська Тетяна Богданівна 
Назва проекту: Проведення тренінгу ELNEC для ме-
дичних сестер та викладачів медичних коледжів 
спільно з міжнародними тренерами 31 березня – 11 
квітня 2014 року. 
Бюджет: 124140 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналі-
тики та адвокації» (36000, м. Полтава, вул. Фрунзе, 21, 
офіс 206, тел. (094) 963-2485)
Керівник проекту: Нестуля Юрій Олексійович 
Назва проекту: Протидія поборам за безкоштовну 
медичну допомогу. 
Бюджет: 398680 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Пацієнти України» (01010, м. Київ, вул. Івана 
Мазепи, 3, офіс 110, тел. (044) 253-77-15)
Керівник проекту: Стефанишина Ольга Анатоліївна 
Назва проекту: Пацієнтський контроль за тендерами 
МОЗу. 
Бюджет: 584860 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» 
(36038, м. Полтава, вул. Артема, 28-А, тел. (0532) 50-
85-99, (050) 908 07 20)
Керівник проекту: Демченко Максим Григорович 
Назва проекту: Підтримка адвокаційної діяльності 
благодійної організації «Світло надії». 
Бюджет: 251900 грн.

Організація: Громадська організація «Центр протидії 
корупції» (01021, м. Київ, а/с 29, тел. (044) 253-11-75)
Керівник проекту: Шабунін Віталій Вікторович 
Назва проекту: Через прозорі та ефективні закупівлі 
до порятунку онкохворих дітей. Основна проектна ді-
яльність. 
Бюджет: 241126 грн.

Організація: Громадська організація «Громадське те-
лебачення» (01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6, тел. 
(050) 330-22-29)
Керівник проекту: Андрушко Сергій Степанович 
Назва проекту: Виробництво документального філь-
му про героїв подій ЄвроМайдану. 
Бюджет: 73081 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд «Міжна-
родний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (03680, м. Київ, 
вул. Димитрова, 5, корпус 10А, 9-й поверх, тел. (044) 
490-54-85, 490-54-86)
Керівник проекту: Трецька Тамара Олександрівна 
Назва проекту: Підтримка пацієнтів замісної терапії з 
АР Крим та м. Севастополь. 
Бюджет: 2588524 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Українська фундація правової допомоги» (01011, м. 
Київ, вул. Рибальська, 2, офіс 211, тел. (044) 280-67-40)
Керівник проекту: Бондаренко Антоніна Леонідівна 
Назва проекту: Забезпечення права на отримання 
медичної допомоги осіб, що є затриманими або пе-
ребувають в установах пенітенціарної системи. Осно-
вна діяльність. 
Бюджет: 235311 грн.

ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ 
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Організація: Всеукраїнський благодійний фонд «За 
гідність людини» (03142, м. Київ, вул. Шепетівська, 6, 
тел. (044) 452-1120)
Керівник проекту: Брацюнь Олександра Петрівна 
Назва проекту: Обіг наркотичних речовин в закладах 
охорони здоров’я та аптеках. 
Бюджет: 469737 грн.

Організація: Громадська організація «Асоціація сі-
мейних лікарів м. Києва». (04074, м. Київ, вул. Мос-
тицька, 14, кв. 288, тел. (044) 460 99 54)
Керівник проекту: Матюха Лариса Федорівна 
Назва проекту: Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Принципи використання нар-
котичних, психотропних речовин та їх прекурсорів в 
практиці сімейного лікаря». 
Бюджет: 451171 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналі-
тики та адвокації» (36000, м. Полтава, вул. Фрунзе, 21, 
офіс 206, тел. (094) 963-2485)
Керівник проекту: Нестуля Юрій Олексійович 
Назва проекту: Підвищення потенціалу НУО у форму-
ванні регіональних політик соціальної підзвітності. 
Бюджет: 420000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр протидії 
корупції» (01021, м. Київ, а/с 29, тел. (044) 253-11-75)
Керівник проекту: Шабунін Віталій Вікторович 
Назва проекту: Через прозорі та ефективні закупів-
лі до порятунку онкохворих дітей. Загальна підтрим-
ка організації-виконавця. 
Бюджет: 168624 грн.

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
«Медицина і право» (79044, м. Львів, вул. Бойківська, 
10, кв. 3, тел. (0322) 25-95-80)
Керівник проекту: Терешко Христина Ярославівна 
Назва проекту: Підготовка практичного посібника 
«Права людини у сфері охорони здоров’я», 2-ге видан-
ня, доповнене (трьома мовами). 
Бюджет: 140480 грн.

Організація: Громадська організація «Об’єднання 
«Центр політичних студій та аналітики» (01001, м. 
Київ, Михайлівська, 24в, кв. 43, тел. 067-506-81-62)
Керівник проекту: Канєвський Гліб Олександрович 
Назва проекту: Підвищення фінансової прозорості та 
бюджетної підзвітності місцевих управлінь охорони 
здоров’я шляхом впровадження громадського анти-
корупційного контролю. 
Бюджет: 500000 грн.

Організація: Благодійна організація «Янгол Милосер-
дя» (83077, м. Донецьк, вул. Героїв Труда, будинок 8, 
кв. 85, тел. (062) 208-30-03, (050) 931-20-09)
Керівник проекту: Шилова Лариса Миколаївна 
Назва проекту: Будь не байдужим!. 
Бюджет: 8000 грн.

Організація: Благодійна організація «Спільне 
об’єднання соціуму» (90300, Закарпатська обл., м. 
Виноградів, площа Миру, будинок 6, тел. +38 03143 
22185)
Керівник проекту: Шевчук Володимир Анатолійович 
Назва проекту: Розробка та впровадження методики 
громадського контролю бюджетування у галузі охо-
рони здоров’я у Виноградівському районі Закарпат-
ської області. 
Бюджет: 172300 грн.
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Організація: Хмельницький обласний фонд милосер-
дя і здоров’я (29014, м. Хмельницький, вул. Соборна, 
55, тел. (067) 873-7916)
Керівник проекту: Кухар Володимир Петрович 
Назва проекту: Нова якість життя в умовах паліатив-
ної допомоги. 
Бюджет: 7000 грн.

Організація: Громадська організація «Фонд розвитку 
Івано-Франківського національного медичного уні-
верситету» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галиць-
ка, 2, тел. (03422) 24-295)
Керівник проекту: Сорока Оксана Ярославівна 
Назва проекту: Круглий стіл на тему «Юридична до-
помога паліативним хворим». 
Бюджет: 5000 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліков-
но хворим «Мати Тереза» (76002, м. Івано-Франківськ, 
вул. Новаківського, 8, тел. (0342) 78 17 19, 50 14 00)
Керівник проекту: Журавська Тетяна Богданівна 
Назва проекту: Інституційна підтримка діяльності БФ 
«Мати Тереза» та Івано-Франківського тренінгового 
центру паліативної допомоги. 
Бюджет: 35400 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліков-
но хворим «Мати Тереза» (76002, м. Івано-Франківськ, 
вул. Новаківського, 8, тел. (0342) 78 17 19, 50 14 00)
Керівник проекту: Журавська Тетяна Богданівна 
Назва проекту: Організація заходів до Всесвітнього 
дня паліативної допомоги в Івано-Франківській об-
ласті - «Паліативна допомога - справа кожного!». 
Бюджет: 13000 грн.

Організація: Дніпропетровське обласне відділення все-
української благодійної організації «Всеукраїнська ме-
режа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (49000, м. Дніпро-
петровськ, вул. Робоча, б. 24а, бл. 7, тел. (056) 372-5654)
Керівник проекту: Грицюк Дмитро Васильович 
Назва проекту: Проведення у м. Дніпропетровську ін-
формаційної кампанії «Паліативна допомога - справа 
кожного!» до Всесвітнього дня паліативної та хоспіс-
ної допомоги. 
Бюджет: 10000 грн.

Організація: Громадська організація «Українська 
творча спілка «Три крапки» (18002, м. Черкаси, вул. 
Героїв Дніпра, 85, кв. 109, тел. (0472) 37-28-77)
Керівник проекту: Гладун Ольга Дмитрівна 
Назва проекту: Мистецько-соціальний проект до 
Всесвітнього дня паліативної допомоги: «Кожна мить 
життя безцінна!». 
Бюджет: 12000 грн.

Організація: Рівненське обласне відділення Всеукра-
їнської Благодійної Організації «Всеукраїнська мере-
жа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (33000, м. Рівне, 
вул. Вербова, 46/139, тел. (0362) 43-97-63)
Керівник проекту: Баборикін Євгеній Вячеславович 
Назва проекту: Розробка та контроль реалізації Рів-
ненської обласної цільової програми з паліативної та 
хоспісної допомоги на 2015-2022 роки. 
Бюджет: 212000 грн.

Організація: Миколаївський обласний благодійний 
фонд боротьби з туберкульозом «Віта-Лайт» (54020, 
м. Миколаїв, вул. Чигрина, 29 В, офіс 701, тел. (0512) 
37 31 20, (0512) 76 83 00)
Керівник проекту: Горбатенко Едуард Володимирович 
Назва проекту: Паліативна допомога - стосується 
кожного!. 
Бюджет: 10000 грн.
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Організація: Благодійний фонд «Нехай твоє сер-
це б’ється» (11700, Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Леваневського, 22, тел. (093) 756-7933)
Керівник проекту: Нагорна Наталія Володимирівна 
Назва проекту: Надія. 
Бюджет: 8000 грн.

Організація: Житомирська обласна асоціація фахів-
ців соціальної сфери (10014, м. Житомир, вул. Київ-
ська, 44, кв. 3, тел. (0412) 465-435)
Керівник проекту: Палько Інна Миколаївна 
Назва проекту: Інформаційно-просвітницька кампа-
нія «Паліативна допомога - справа кожного!». 
Бюджет: 8000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Стопрак» (43000, м. 
Луцьк, вул. Ковельська, 2, офіс 4, тел. (0332) 29-51-69)
Керівник проекту: Адамчук Марія Анатоліївна 
Назва проекту: Паліативна допомога - право на по-
вноцінне життя. 
Бюджет: 12000 грн.

Організація: Сумська обласна громадська організа-
ція «Джерело життя» (40021, м. Суми, вул. Малинов-
ського, 12, тел. (0542) 3693-74)
Керівник проекту: Дейнега Валентина Леонідівна 
Назва проекту: Організація заходів до Всесвітньо-
го дня паліативної допомоги «Паліативна допомога 
- справа кожного» у м. Суми. 
Бюджет: 10000 грн.

Організація: Черкаське обласне відділення Всеукра-
їнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (18009, м. Черкаси, Мо-
жайського, 50, тел. (0472) 32-14-42)
Керівник проекту: Борисова Тамара Леонідівна 
Назва проекту: Я люблю життя! Життя без болю. 
Бюджет: 10000 грн.

Організація: Криворізьке міське відділення Всеукра-
їнської благодійної організації «Всеукраїнська мере-
жа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (50053, Запорізь-
ка обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 13, тел. (056) 
405-78-70)
Керівник проекту: Соколюк Елла Геннадіївна 
Назва проекту: Дослідження системи охорони 
здоров’я м. Кривий Ріг на предмет спроможності за-
безпечення реалізації програм зменшення шкоди та 
паліативної допомоги в умовах реформ. 
Бюджет: 250000 грн.

Організація: Житомирська обласна громадська ор-
ганізація «Перспектива» (10001, м. Житомир, а/с 121, 
тел. (0412) 34-05-12)
Керівник проекту: Сторожук Андрій Юрійович 
Назва проекту: Спрямованість та керівна роль пред-
ставників НУО у формуванні програм зменшення 
шкоди та паліативної допомоги. 
Бюджет: 154500 грн.

Організація: Черкаська благодійна організація людей, 
що живуть з ВІЛ/СНІД «Від серця до серця» (18028, м. 
Черкаси, вул. Рєпіна, 12/1, тел. (0472) 71-22-54, 64-77-
47)
Керівник проекту: Несват Наталія Андріївна 
Назва проекту: Моніторинг та оцінка існуючих соці-
альних програм Черкаської області та підзвітне вико-
ристання коштів місцевих бюджетів. 
Бюджет: 214153 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут пра-
вових досліджень і стратегій» (61002, м. Харків, а/с 
10397, м.Харків, 61002, тел. (057) 700-67-71, 700-67-72)
Керівник проекту: Луб’яна Ольга Леонідівна 
Назва проекту: Зоряні казки. 
Бюджет: 15050 грн.
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Організація: Громадська організація «Елеос» (65074, м. 
Одеса, вул. Малиновського, 41, кв. 60, тел. (063) 593-0-993)
Керівник проекту: Жогно Юрій Петрович 
Назва проекту: Консолідація паліативних хворих для 
впливу на політику місцевої влади. 
Бюджет: 7173 грн.

Організація: Рівненське обласне відділення Всеукра-
їнської Благодійної Організації «Всеукраїнська мере-
жа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (33000, м. Рівне, 
вул. Вербова, 46/139, тел. (0362) 43-97-63)
Керівник проекту: Веровський Володимир Володими-
рович 
Назва проекту: День паліативної допомоги «Паліа-
тивна допомога - справа кожного» м. Рівне. 
Бюджет: 12000 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» 
(36038, м. Полтава, вул. Артема, 28-А, тел. (0532) 50-
85-99, (050) 908 07 20)
Керівник проекту: Демченко Максим Григорович 
Назва проекту: Використання контрольованих препа-
ратів в практиці сімейних лікарів м. Полтава. 
Бюджет: 200000 грн.

Організація: Кіровоградська обласна благодійна ор-
ганізація «Відкрите серце» (25006, м. Кіровоград, вул. 
Преображенська, 2, пов. 6, офіс 10, тел. (0522) 27-28-26)
Керівник проекту: Лінцова Вікторія Юріївна 
Назва проекту: За гідне життя без болю та страждань. 
Бюджет: 10000 грн.

Організація: Благодійна організація «Спільне 
об’єднання соціуму» (90300, Закарпатська обл., м. Ви-
ноградів, площа Миру, будинок 6, тел. +38 03143 22185)
Керівник проекту: Шевчук Володимир Анатолійович 
Назва проекту: Право на якісне життя - право кожного. 
Бюджет: 11950 грн.

Організація: Кам’янець-Подільська асоціація сімей-
них лікарів «Сімейний лікар» (32330, Хмельницька 
обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 20, тел. 
(03849) 90-208)
Керівник проекту: Бузинський Сергій Миколайович 
Назва проекту: Здолаємо біль разом. 
Бюджет: 10000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Стопрак» (43000, м. 
Луцьк, вул. Ковельська, 2, офіс 4, тел. (0332) 29-51-69)
Керівник проекту: Адамчук Марія Анатоліївна 
Назва проекту: Адвокація, підтримка впровадження 
та контроль реалізації Обласної цільової програми па-
ліативної допомоги на 2015-2019 р.р. 
Бюджет: 210500 грн.

Організація: Ізмаїльська міська громадська організа-
ція «Право на майбутнє» (68600, Одеська обл., м. Із-
маїл, вул. Нахімова, 403/1, кв. 76, тел. (050) 391-01-08)
Керівник проекту: Гудь Світлана Петрівна 
Назва проекту: Добро творити легко. 
Бюджет: 10000 грн.

Організація: Черкаське обласне відділення Всеукра-
їнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (18009, м. Черкаси, Мо-
жайського, 50, тел. (0472) 32-14-42)
Керівник проекту: Федорова Світлана Євгеніївна 
Назва проекту: Прозора влада. 
Бюджет: 250000 грн.
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Організація: Сумська обласна громадська організа-
ція «Клуб ресоціалізації хімічно узалежнених «Шанс» 
(40022, м. Суми, пр. Інститутський, 1/1, тел. (0542) 77-
50-07)
Керівник проекту: Загребельний Олексій Семенович 
Назва проекту: Забезпечення сталої роботи програм 
Зменшення шкоди шляхом впливу громадськості на 
процеси формування політик та розподілу місцевих 
бюджетів. 
Бюджет: 249732 грн.

Організація: Запорізький обласний благодійний фонд 
«Розвиток майбутнього» (72312, Запорізька обл., м. Ме-
літополь, вул. Дзержинського, 204 а, тел. (0619) 44-85-34)
Керівник проекту: Браговська Вікторія Валеріївна 
Назва проекту: Паліативна допомога - заслуговує 
уваги!. 
Бюджет: 10000 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд «Підтримки протиалкогольних, протинаркотич-
них, протитютюнових програм та профілактики хіміч-
них залежностей і СНІДу» (88000, м. Ужгород, вул. П. 
Комуни, б. 4а, тел. (0312) 66-07-05)
Керівник проекту: Козак Тетяна Юріївна 
Назва проекту: Розширення практики використання 
контрольованих препаратів в роботі сімейних лікарів. 
Бюджет: 180000 грн.

Організація: Громадська організація «Профілактич-
ний реабілітаційний центр медико-соціальної допомо-
ги «Злагода» (21021, м. Вінниця, вул. Юності, б. 17, кв. 
58, тел. (0432) 50-21-12)
Керівник проекту: Хауха Олександр Петрович 
Назва проекту: Забезпечення доступу до ЗПТ і знебо-
лення через мережу сімейних лікарів у Вінницькій об-
ласті. 
Бюджет: 190000 грн.

Організація: Громадська організація «Профілактич-
ний реабілітаційний центр медико-соціальної допомо-
ги «Злагода» (21021, м. Вінниця, вул. Юності, б. 17, кв. 
58, тел. (0432) 50-21-12)
Керівник проекту: Нікелсен Тетяна Аркадіївна 
Назва проекту: Забезпечення участі громадськості в 
бюджетному процесі - запорука стабільного фінансу-
вання програм зменшення шкоди. 
Бюджет: 249996 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Українська ліга сприяння розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги» (04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 
10 А, офіс 321, тел. (044) 482-3675)
Керівник проекту: Перцович Михайло Миколайович 
Назва проекту: Підтримка ініціатив громадських ора-
нізацій до Всесвітнього дня паліативної допомоги 
«Паліативна допомога - справа кожного!». 
Бюджет: 10000 грн.

Організація: Сумська обласна громадська організа-
ція «Клуб ресоціалізації хімічно узалежнених «Шанс» 
(40022, м. Суми, пр. Інститутський, 1/1, тел. (0542) 77-
50-07)
Керівник проекту: Загребельний Олексій Семенович 
Назва проекту: Впровадження сучасних підходів ро-
боти з наркотичними анальгетиками в медичну прак-
тику сімейних лікарів м. Суми. 
Бюджет: 220000 грн.

Організація: Кіровоградська обласна благодійна ор-
ганізація «Відкрите серце» (25006, м. Кіровоград, вул. 
Преображенська, 2, пов. 6, офіс 10, тел. (0522) 27-28-
26)
Керівник проекту: Лінцова Вікторія Юріївна 
Назва проекту: Час діяти разом: участь громадськос-
ті у формуванні бюджетів. 
Бюджет: 200000 грн.
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Організація: Донецький обласний благодійний фонд 
«Центр соціального розвитку «Міст» (83086, м. До-
нецьк, вул. Артема, 2Б, офіс 25, тел. 062-208-30-58)
Керівник проекту: Косінова Ольга Петрівна 
Назва проекту: Простягни руку допомоги!. 
Бюджет: 8000 грн.

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд «Со-
борність» (01001, м. Київ, вул. Антоновича, 3 Б, тел. 
(044) 235-3761)
Керівник проекту: Коваленко Олена Миколаївна 
Назва проекту: Інформаційна та благодійна акція в 
підтримку функціонування паліативного відділення 
Київської міської клінічної лікарні № 2. 
Бюджет: 12000 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» 
(36038, м. Полтава, вул. Артема, 28-А, тел. (0532) 50-
85-99, (050) 908 07 20)
Керівник проекту: Жук Сергій Віталійович 
Назва проекту: Забезпечення сталої роботи програм 
Зменшення Шкоди та паліативної допомоги в Україні. 
Бюджет: 520000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут пра-
вових досліджень і стратегій» (61002, м. Харків, а/с 
10397, м.Харків, 61002, тел. (057) 700-67-71, 700-67-
72)
Керівник проекту: Роханський Андрій Олегович 
Назва проекту: Моніторинг дотримання права на 
здоров’я з використанням Національного превентив-
ного механізму у закладах, які позбавлені громад-
ського контролю. 
Бюджет: 239900 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліков-
но хворим «Мати Тереза» (76002, м. Івано-Франківськ, 
вул. Новаківського, 8, тел. (0342) 78 17 19, 50 14 00)
Керівник проекту: Андріїшин Людмила-Оксана Іванів-
на 
Назва проекту: Розширення практики використан-
ня контрольованих препаратів сімейними лікарями 
Івано-Франківської області при наданні ПД та ЗПТ. 
Бюджет: 210000 грн.

Організація: Кам’янець-Подільська асоціація сімей-
них лікарів «Сімейний лікар» (32330, Хмельницька 
обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 20, тел. 
(03849) 90-208)
Керівник проекту: Клим Інна Анатоліївна 
Назва проекту: Інтеграція спеціалізованих послуг (па-
ліативної допомоги, ЗПТ) у структуру ПМСД міста. 
Бюджет: 134013 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація 
«Українська фундація правової допомоги» (01011, м. 
Київ, вул. Рибальська, 2, офіс 211, тел. (044) 280-67-40)
Керівник проекту: Бондаренко Антоніна Леонідівна 
Назва проекту: Забезпечення права на отримання 
медичної допомоги осіб, що є затриманими або пере-
бувають в установах пенітенціарної системи. Забез-
печення поточної діяльності та проведення заходів за 
проектом. 
Бюджет: 326649 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд «Міжна-
родний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (03680, м. Київ, 
вул. Димитрова, 5, корпус 10А, 9-й поверх, тел. (044) 
490-54-85, 490-54-86)
Керівник проекту: Трецька Тамара Олександрівна 
Назва проекту: Підтримка пацієнтів замісної терапії з 
півострова Крим та Донбасу. 
Бюджет: 969811 грн.
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Організація: Благодійний фонд допомоги невиліков-
но хворим «Мати Тереза» (76002, м. Івано-Франківськ, 
вул. Новаківського, 8, тел. (0342) 78 17 19, 50 14 00)
Керівник проекту: Андріїшин Людмила-Оксана Іванів-
на 
Назва проекту: Поширення стандартів надання палі-
ативної допомоги дітям, молодим людям та людям 
похилого віку в практику сімейних лікарів: підтрим-
ка діяльності навчально-методичного центру Івано-
Франківського обласного клінічного центру паліатив-
ної допомоги. 
Бюджет: 323764 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд «Міжна-
родний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (03680, м. Київ, 
вул. Димитрова, 5, корпус 10А, 9-й поверх, тел. (044) 
490-54-85, 490-54-86)
Керівник проекту: Майстат Людмила Віталіївна 
Назва проекту: Розширення доступу уразливих груп 
до лікування ВГС в Україні. Основна проектна діяль-
ність. 
Бюджет: 350711 грн.

Організація: Благодійне товариство «Центр суспіль-
них програм» (73000, м. Херсон, провулок Спартаків-
ський, 40, тел. (095)1015554)
Керівник проекту: Захарчук Віталій Михайлович 
Назва проекту: Адвокація постійного доступу до по-
вного пакету медичних послуг для переселенців. 
Бюджет: 62790 грн.

Організація: Громадська організація «Харківський 
інститут соціальних досліджень» (61045, м. Харків, 
пров. О. Яроша, 12-а, к. 116, тел. (057) 754-8094)
Керівник проекту: Черноусов Андрій Миколайович 
Назва проекту: Моніторинг доступу до медико-
соціальних послуг вимушених переселенців з зони АТО. 
Бюджет: 68950 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організа-
ція інвалідів користувачів психіатричної допомоги 
«Юзер» (21018, м. Вінниця, вул. Литвиненко, б. 48, оф. 
4, тел. (0432) 53 39 88)
Керівник проекту: Імереллі Руслан Едуардович 
Назва проекту: Стан забезпечення медичною до-
помогою переселенців - користувачів психіатричної 
допомоги, які опинились в скрутному становищі у 
зв’язку з воєнними діями на сході України. 
Бюджет: 67300 грн.

Організація: Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 
403, тел. (05632) 6-02-81)
Керівник проекту: Абрамова Наталія Іванівна 
Назва проекту: Моніторинг доступу внутрішньо пере-
селених осіб до медичних послуг в Дніпропетровській 
області. 
Бюджет: 65900 грн.

Організація: Луганська обласна молодіжна громад-
ська організація «Асоціація молодих інвалідів Східно-
го Донбасу - Схід» (91500, м. Київ, вул. Рогозівська, 1, 
а/1, тел. (095) 808-4404)
Керівник проекту: Сорока Олексій Вікторович 
Назва проекту: Право на життя. Основна діяльність 
за проектом. 
Бюджет: 31953 грн.

Організація: Вінницька міська організація соціально-
го розвитку та становлення окремих малозахищених 
категорій молоді «Паросток» (21036, м. Вінниця, вул. 
Ф. Кона, 6/43, тел. 0432 43-22-61, 35-88-87)
Керівник проекту: Саранча Ірина Григорівна 
Назва проекту: Вимушені переселенці: життя без 
болю. 
Бюджет: 66710 грн.
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Організація: Чугуївська міськрайонна громадська 
організація «Чугуївська правозахисна група» (63503, 
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Р. Люксембург, 16а, 
тел. (067) 57-55-939)
Керівник проекту: Лихачов Роман Борисович 
Назва проекту: Громадський центр з оцінки якості 
медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам. 
Бюджет: 57450 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів» (01001, 
м. Київ, а/с 496, тел. (067) 840-7540)
Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович 
Назва проекту: Удосконалення та подальше впро-
вадження механізмів громадських розслідувань по-
рушень прав споживачів наркотиків, учасників про-
грам ЗПТ, РКС у співпраці з Уповноваженим Верхо-
вної Ради України з прав людини. Основна проектна 
діяльність. 
Бюджет: 630774 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організа-
ція «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД» (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 87 б, тел. 
(044) 467-75-67, 467-75-69, 467-75-84)
Керівник проекту: Кондратюк Сергій Васильович 
Назва проекту: Покращення доступності лікування 
гепатиту С в Україні. 
Бюджет: 179208 грн.

Організація: Громадська організація «Орфанні захво-
рювання України» (02099, м. Київ, Русанівський буль-
вар б. 7, Дніпровський р-н, тел. (067) 465-8142)
Керівник проекту: Кулеша Тетяна Григорівна 
Назва проекту: Орфанні, але не безправні! Критичний 
стан забезпечення орфанних хворих в Україні в 2014 р. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Громадська організація «Асоціація хво-
рих на легеневу гіпертензію» (01011, м. Київ, вул. Па-
наса Мирного, б. 14, літера А, тел. (044) 295-66-55)
Керівник проекту: Жученко Ірина Віталіївна 
Назва проекту: Кроки по забезпеченню ліками хво-
рих на легеневу гіпертензію. 
Бюджет: 40000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Волонтерський рух» (04080, м. Київ, вул. Межи-
гірсьа, 87А, тел. (050) 330-4795)
Керівник проекту: Фреюк Андрій Тарасович 
Назва проекту: Підготовка волонтерів по наданню 
долікарської допомоги згідно з протоколами тактич-
ної медицини ТССС. 
Бюджет: 320000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Відкриті долоні» 
(04201, м. Київ, вул. Полярна, 20, к. 311, тел. (044) 233-
6342)
Керівник проекту: Шевченко Марія Валеріївна 
Назва проекту: Моніторинг державних закупівель лі-
карських препаратів для дітей, хворих на муковісци-
доз. 
Бюджет: 47990 грн.

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
«Медицина і право» (79044, м. Львів, вул. Бойківська, 
10, кв. 3, тел. (0322) 25-95-80)
Керівник проекту: Терешко Христина Ярославівна 
Назва проекту: Веб-сайт www.healthrights.org.ua як 
платформа для новельної імплементації медичного 
нейтралітету. 
Бюджет: 149250 грн.
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Організація: Громадська організація «Центр громад-
ської активності «Результат» (21050, м. Вінниця, вул. 
Соборна, 85, тел. (0432) 56-26-72)
Керівник проекту: Масленчук Інна Миколаївна 
Назва проекту: Доступні онкопрепарати для населен-
ня. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Благодійний дитячий фонд «Подаруй ди-
тині світ» (18024, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 
б. 70, тел. (067) 471-17-33)
Керівник проекту: Харенко Олена 
Назва проекту: Доступні ліки - шанс на життя!. 
Бюджет: 40000 грн.

Організація: Рівненське обласне відділення Всеукра-
їнської Благодійної Організації «Всеукраїнська мере-
жа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (33000, м. Рівне, 
вул. Вербова, 46/139, тел. (0362) 43-97-63)
Керівник проекту: Лазаревич Юрій Миколайович 
Назва проекту: Відстоювання доступу хворих на ві-
русний гепатит та паліативних хворих до життєво 
важливих препартів. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Стопрак» (43000, м. 
Луцьк, вул. Ковельська, 2, офіс 4, тел. (0332) 29-51-69)
Керівник проекту: Адамчук Сергій Миколайович 
Назва проекту: Адвокація забезпечення воли-
нян, хворих на онкологічні захворювання, життєво-
необхідними медичними препаратами. 
Бюджет: 30600 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут пра-
вових досліджень і стратегій» (61002, м. Харків, а/с 
10397, м.Харків, 61002, тел. (057) 700-67-71, 700-67-
72)
Керівник проекту: Роханський Андрій Олегович 
Назва проекту: Підготовка та публікація щорічної до-
повіді громадських організацій «Україна. Права люди-
ни у галузі охорони здоров’я - 2015 рік». 
Бюджет: 225846 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодій-
ний фонд «Харків з тобою» (61010, м. Харків, вул. 
Основ’янська, б. 87, тел. (097) 630-7376)
Керівник проекту: Кривицька Надія Володимирівна 
Назва проекту: Разом проти розсіяного склерозу. 
Бюджет: 40000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Підтримка України» (м. Київ, пр. Григоренка, 
14/145, тел. (044) 578-0400)
Керівник проекту: Краснощоков Олексій Миколайо-
вич 
Назва проекту: Адвокація прав інвалідів, які потребу-
ють протезування, в Україні, включаючи постражда-
лих в АТО військових та мирних громадян. 
Бюджет: 407863 грн.

Організація: Громадська організація «Український 
центр сімейної медицини» (04060, м. Київ, вул. Щусє-
ва, 19/11, кв. 9, тел. (067) 277-8794)
Керівник проекту: Висоцька Ольга Іванівна 
Назва проекту: Розробка курсу та проведення серії 
тренінгів «Використання наркотичних, психотропних 
речовин та їх прекурсорів в практиці сімейної меди-
цини». 
Бюджет: 150000 грн.
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Організація: Громадська організація «Об’єднання 
«Центр політичних студій та аналітики» (01001, м. 
Київ, Михайлівська, 24в, кв. 43, тел. 067-506-81-62)
Керівник проекту: Канєвський Гліб Олександрович 
Назва проекту: Посилення прозорості та відповідаль-
ності використання бюджетних коштів на забезпе-
чення потреб пацієнтів, які живуть з ВІЛ/СНІД, хворі 
на гепатит та туберкульоз. 
Бюджет: 105000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут пра-
вових досліджень і стратегій» (61002, м. Харків, а/с 
10397, м.Харків, 61002, тел. (057) 700-67-71, 700-67-
72)
Керівник проекту: Луб’яна Ольга Леонідівна 
Назва проекту: Підтримка розвитку регіонального 
тренінгового центру з паліативної допомоги. 
Бюджет: 319710 грн.

Організація: Луганська обласна молодіжна громад-
ська організація «Асоціація молодих інвалідів Східно-
го Донбасу - Схід» (91500, м. Київ, вул. Рогозівська, 1, 
а/1, тел. (095) 808-4404)
Керівник проекту: Сорока Олексій Вікторович 
Назва проекту: Право на життя. Проведення заходів 
за проектом. 
Бюджет: 38047 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд «Міжна-
родний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (03680, м. Київ, 
вул. Димитрова, 5, корпус 10А, 9-й поверх, тел. (044) 
490-54-85, 490-54-86)
Керівник проекту: Майстат Людмила Віталіївна 
Назва проекту: Розширення доступу уразливих 
груп до лікування ВГС в Україні. Загальна підтримка 
організації-виконавця. 
Бюджет: 323773 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація українських моніторів дотримання прав 
людини в діяльності правоохоронних органів» (01001, 
м. Київ, а/с 496, тел. (067) 840-7540)
Керівник проекту: Толопіло Андрій Павлович 
Назва проекту: Удосконалення та подальше впрова-
дження механізмів громадських розслідувань порушень 
прав споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, 
РКС у співпраці з Уповноваженим Верховної Ради Украї-
ни з прав людини. Проведення заходів за проектом. 
Бюджет: 519225 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Гуманітарна солідарність: Благодійна 
програма адресної допомоги на лікування та реабілі-
тацію постраждалим під час масових заворушень в 
Україні (2013-2014 рр.). 
Бюджет: 1285340 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Гуманітарна Солідарність: кошти По-
сольства Естонської Республіки для впровадження 
Благодійної програми допомоги на лікування та реа-
білітацію постраждалих під час масових протестів. 
Бюджет: 660666 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Гуманітарна солідарність: індивіду-
альні пожертвування, благодійні внески, SCR фонди 
(українські громадяни, український бізнес та благо-
дійники, іноземці). 
Бюджет: 126661 грн.
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Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Гуманітарна Солідарність: кошти 
Юкрейн Чериті (UK) для впровадження Благодійної 
програми допомоги на лікування та реабілітацію по-
страждалих під час масових протестів. 
Бюджет: 709309 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту:  Гуманітарна Солідарність: Допомо-
га важкопораненим під час масових протестів (кошти 
Посольства Канади) (2014, 2-й транш) 
Бюджет: 488021 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Гуманітарна Солідарність: Програма 
медичної допомоги і реабілітації жертв насилля в пе-
ріод мирних протестів в Україні (кошти Британського 
Посольства, 2014). 
Бюджет: 333450 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Гуманітарна солідарність: розроб-
ка середньо- і довготермінових планів лікування по-
страждалих від насилля під час мирних протестів (ко-
шти Канадського посольства, 3-ій транш, 2014). 
Бюджет: 487943 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Гуманітарна Солідарність: благодійна 
програма допомоги на лікування та реабілітацію по-
страждалих під час масових протестів (Ukr New Wave 
Baltimor-Washington donation). 
Бюджет: 23456 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Шаповал-Дейнега Ксенія Юріївна 
Назва проекту: Технічне забезпечення поїздки україн-
ської делегації на шістдесят сьоме засідання Всесвіт-
ньої асамблеї охорони здоров’я (ВООЗ) - 20-24 трав-
ня, 2014). 
Бюджет: 167800 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Організація участі українських учас-
ників у семінарі «Від розуміння цінової політики до 
ефективного зниження цін на ліки від гепатиту С та 
інших основних лікарських засобів», Друскининкай 
(Литва), 13-17 липня 2014 г. 
Бюджет: 179565 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Організація семінару «Забезпечення 
стійкого розвитку програм зменшення шкоди та палі-
ативної допомоги через прозоре та раціональне пла-
нування й використання бюджетних коштів», 12-14 
червня 2014 р. 
Бюджет: 138246 грн.
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Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Розробка інформаційних матеріалів 
та медіа-підтримка проекту «Забезпечення права на 
отримання медичної допомоги осіб, що є затримани-
ми або перебувають в установах пенітенціарної сис-
теми». 
Бюджет: 107500 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Колесникова Надія Володимирівна 
Назва проекту: Практичні навички комунікації та 
ефективної співпраці зі ЗМІ – організаційно-технічне 
забезпечення тренінгів для керівників НУО та інфор-
маційних менеджерів проектів. 
Бюджет: 134341 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Забезпечення експертизи з питань 
оптимізації бюджетного фінансування на державні 
закупівлі в охороні здоров’я, та застосування моде-
лей зниження ціни на лікарські засоби. 
Бюджет: 62069 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Колесникова Надія Володимирівна 
Назва проекту: Інформаційні матеріали для відзна-
чення Всесвітнього дня паліативної допомоги та 
Всесвітнього дня боротьби з Гепатитом С. 
Бюджет: 234844 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Технічна підтримка грантерів та парт-
нерів МФВ, щодо інформаційної діяльності, за напрям-
ком виділення бюджетних коштів на програми змен-
шення шкоди від ін’єкційного вживання наркотиків та 
паліативної допомоги в Україні. 
Бюджет: 58291 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шаповал-Дейнега Ксенія Юріївна 
Назва проекту: Дизайн та друк інформаційних мате-
ріалів до проведення загальноукраїнської науково-
практичної конференції «Використання контрольова-
них речовин в практиці сімейного лікаря». 
Бюджет: 224071 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Розробка методики розрахунку гра-
ничних доз психоактивних речовин. 
Бюджет: 58424 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шаповал-Дейнега Ксенія Юріївна 
Назва проекту: Технічне забезпечення поїздки укра-
їнської делегації (сімейних лікарів) на навчальний тур 
до Хорватії (15-21 вересня, 2014 року). 
Бюджет: 132252 грн.
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Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шаповал-Дейнега Ксенія Юріївна 
Назва проекту: Організаційно-технічне забезпечення 
конференції для сімейних лікарів (м. Київ, 25-26 верес-
ня). 
Бюджет: 175124 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Круглий стіл: «Політичні, економіч-
ні, соціальні, культурні та деякі інші складові епідемії 
туберкульозу: сучасні виклики та шляхи подолання» 
- організаційно-технічна підтримка. 
Бюджет: 39247 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Шаповал-Дейнега Ксенія Юріївна 
Назва проекту: Семінар для сімейних лікарів та ме-
дичних сестер 5 районів Закарпатської області «Обіг 
наркотичних речовин в закладах охорони здоровя» 
22-24 жовтня 2014 року. 
Бюджет: 150033 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Серія тренінгів «Соціальна підзвіт-
ність бюджетів в охороні здоров’я». 
Бюджет: 363518 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Тимошевська Вікторія Борисівна 
Назва проекту: Організаційно-технічна підтримка ро-
боти координаційної групи волонтерів, які займають-
ся медичним забезпеченням антитеррористиної опе-
рації. 
Бюджет: 216017 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» 
(04053, м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 
461-95-00)
Керівник проекту: Кучерук Олена Василівна 
Назва проекту: Удосконалення та подальше впрова-
дження механізмів громадських розслідувань пору-
шень прав споживачів наркотиків, учасників програм 
ЗПТ, РКС у співпраці з Уповноваженим Верховної Ради 
України з прав людини. 
Бюджет: 249849 грн.
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РОМСЬКА ПРОГРАМНА
ІНІЦІАТИВА

Бюджет 3 005 540Кількість проектів 23

ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА
 ЩОДО РОМІВ

РОМСЬКІ МЕДИЧНО-СОЦІАЛЬНІ ПОСЕРЕДНИКИ

Правозахист
500 звернень ромів ВПО

Рада Ромів України 
47 неурядових організацій

СТИПЕНДІЇ РОМСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ФОНДУ

106 ГРАНТІВ 
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РОМСЬКА ПРОГРАМНА 
ІНІЦІАТИВА

Кількість проектів: 23 
Бюджет: 3 005 540 грн.

Мета програмної ініціативи - підтримати зусилля 
НУО й активістів, спрямовані на залучення представ-
ників ромського народу до соціальних процесів і про-
тидію їхній дискримінації

Пріоритети 

Адвокація та підтримка ефективної державної полі-
тики щодо ромів
Моніторинг виконання Стратегії захисту й інтеграції в 
українське суспільство ромської національної менши-
ни та її Плану заходів, розробка рекомендацій щодо їх 
упровадження.
Адвокація приєднання України до міжнародної ініціа-
тиви «Декада ромського залучення» (Decade of Roma 
Inclusion).

Правозахист ромів
Вчасна та професійна безоплатна правова допомога 
представникам ромської спільноти.
Сприяння зниженню рівня ксенофобії та дискриміна-
ції щодо ромів.
Підтримка зусиль НУО щодо спрощення порядку 
отримання ідентифікаційних документів.

Молодіжне лідерство
Залучення ромської молоді до прийняття рішень і 
формування належної державної політики щодо ро-
мів через розбудову молодіжної платформи правоза-
хисників із числа стипендіатів і випускників Ромсько-
го освітнього фонду.

Організація шкіл із молодіжного лідерства й захис-
ту прав людини, стажування у провідних аналітичних 
центрах і правозахисних організаціях України.

Стипендії Ромського освітнього фонду
Координація надання стипендій Ромського освітньо-
го фонду представникам ромського народу для отри-
мання освіти у вищих навчальних закладах України.

Ромські медично-соціальні посередники
Покращення доступу ромів до гарантованих держа-
вою медичних послуг, сприяння позитивному (недис-
кримінаційному) ставленню до них у закладах охоро-
ни здоров’я.

Підтримка в оформленні ідентифікаційних докумен-
тів, довідок, надання консультацій щодо інших життє-
во важливих питань.
Просування моделі ромських медичних посередників 
на державному й регіональному рівнях.

Основні напрямки діяльності 

Ромська національна меншина залишається в Укра-
їні однією з найбільш незахищених. Не маючи влас-
ної державності, ромський народ позбавлений мож-
ливості адвокатувати свої інтереси на рівні держа-
ви. Точна кількість ромського населення, яке прожи-
ває в Україні, невідома – офіційна статистика, датова-
на 2001 р., налічує 48 000 осіб. Натомість міжнарод-
ні неурядові організації налічують в Україні від 150 
000 до 450 000 ромів. Відсутність коректної статис-
тики ускладнює оцінку реальних потреб представни-
ків цієї національної меншини і, відповідно, можли-
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востей ефективно на них реагувати. За підсумками 
дослідження, проведеного Харківським інститутом 
соціальних досліджень за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження», у 2012 р. в Черкаській і Закар-
патській областях, роми продовжують зустрічатися 
з проблемами в оформленні ідентифікаційних доку-
ментів, реалізації своїх прав на рівний доступ до осві-
ти, медичних послуг і працевлаштування, дискримі-
наційним поводженням з боку органів державної вла-
ди. Ромська національна меншина не є однорідною, і 
потреби людей часто визначаються способом їхньо-
го проживання (компактний чи дисперсний) і рівнем 
доступу до базових державних гарантій. Спільною 
для представників ромської національної спільноти 
в Україні є проблема наявності упереджень й стере-
отипів щодо ромів, які панують у суспільстві: опиту-
вання засвідчують, що українці найбільш нетолерант-
но ставляться до представників ромської національ-
ної меншини. За даними Київського міжнародного ін-
ституту соціології 2013 р., індекс ксенофобії щодо ро-
мів з боку українців становить 5,5 з можливих 7 балів. 

У 2014 р. Ромська програмна ініціатива Між-
народного фонду «Відродження» спрямува-
ла свою активність на захист прав та проти-
дію дискримінації ромів, сприяння у доступі до 

освіти й медицини, підтримку громадських активістів у 
просуванні публічної політики щодо ромів, а також опе-
ративне реагування на виклики, пов’язані із військовим 
конфліктом на Сході країни, допомозі внутрішнім пересе-
ленцям ромського походження і протидії антиромським 
настроям, які посилилися у деяких регіонах України.

У 2014 р. Ромська програмна ініціатива нада-
ла оперативну підтримку неурядовим органі-
заціям «Чачімо» (Харківська область), ГОРЄ-
НІЄ (Дніпропетровська область), «РоманоК-

хам» (Житомирська область), КЕТАНЕ (Херсонська об-

ласть) для соціально-правового супроводу ромських 
родин, які переїхали в ці області зі Сходу. Як засвідчи-
ли перші результати проектів, наявні проблеми ромів, 
пов’язані з відсутністю ідентифікаційних документів, 
освіти та вразливим соціальним становищем, значно 
ускладнюють процес переміщення, адаптації й реалі-
зації тих мінімальних можливостей, які надає держава 
внутрішньо-переміщеним особам. Мета проектів поля-
гала як в наданні безоплатних правових і соціальних 
послуг, так і в посиленні координації зусиль органів ви-
конавчої влади, відповідальних за надання допомо-
ги ВПО. До кінця 2014 р. Центри, які надають допомо-
гу ромським родинам-переселенцям, опрацювали по-
над 500 звернень, серед яких: допомога в оформлен-
ні статусу ВПО, соціальних виплат, отримання доступу 
до шкільної освіти ромських дітей. Протягом часу реа-
лізації проектів активісти також сприяли розселенню 
ромських родин, проводили медіацію в разі виникнен-
ня конфліктних ситуацій у місцях тимчасового перебу-
вання, здійснення моніторингу потреб ВПО і докумен-
тування порушення прав ромського населення. 

У регіонах, де розташовані найбільші компактні по-
селення ромів, Фонд продовжив підтримувати Цен-
три правової допомоги в ромських громадах, де пра-
цюють професійні юристи ромського походження. На 
Закарпатті гранти було надано ГО «Карпатське Агент-
ство Прав Людини «Вестед», яке адмініструє робо-
ту в компактному поселенні Радванка, м. Ужгород, с. 
Сюрте Ужгородського району і безпосередньо в са-
мому місті. До співпраці в межах цього проекту за-
діяні організації «Романі 
Черхень», «Ром Сом», а 
також активна молодь 
– лідери ромських гро-
мад з інших міст, таких 
як Чоп і Виноградів. У 
межах окремого проек-
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ту надаються консультації ромським жителям с. Хол-
мок Ужгородського району, де працює організація 
«РоманоЛунгоТрайо». Завдяки таким Центрам жи-
телі ромських компактних поселень змогли успішно 
пройти процедуру отримання ідентифікаційних доку-
ментів, яка найчастіше відбувалася через суд – факт 
встановлення особи; зусиллями досвідчених адвока-
тів ГО «КАПЛ «Вестед» домоглася офіційного оформ-
лення земельних ділянок у ромському компактно-
му поселенні с. Сюрте – на прикладі декількох жите-
лів поселення ромські родини змогли пересвідчити-
ся, що стати офіційним власником земельної ділянки 
і згодом оформити будинок у власність є цілком ре-
альним. 

Проблема узаконення самовільно збудова-
них споруд і приватизація земельних ділянок 
для ромів Закарпаття є однією з найбільш 
актуальних і непереборних – найчастіше че-

рез неможливість самостійного проходження необ-
хідних процедур і підготовки потрібного пакету доку-
ментів. Працюючи не перший рік, Центри намагають-
ся віднайти зрозумілий і дієвий механізм, у тому числі 
й у співпраці з органами місцевого самоврядування, 
який допоможе людям стати законними власниками 
тої землі й нерухомості, де живуть їхні сім‘ї вже декіль-
ка поколінь. Досвід проектів показав, що допомога 
ромському населенню не може вичерпуватися лише 
роботою з індивідуальними зверненнями – подібні пі-
лотні проекти є більше пілотними моделями, які фі-
зично не в змозі задовольнити всі потреби безсис-
темного сприяння органів влади, відповідальних за 
посилення соціального залучення ромів у громадах. У 
2014 р. ініціативна група ромських активістів прове-
ла адвокаційну кампанію в м. Ужгороді, за результата-
ми якої було розроблено й ухвалено міську програму 
«Ромське населення на 2014–2015 рр.». За словами 
активістів, більшість заходів Програми не потребують 

фінансування з бюджету. Вони є організаційними, про-
світницькими. Але не виконувати їх представники вла-
ди та місцевого самоврядування вже не мають права, 
бо заходи виписані в нормативному акті. 

Посилюється співпраця з органами місцевого само-
врядування в м. Мукачево, де розташоване найбіль-
ше компактне поселення ромівна Закарпатті і, ма-
буть, в усій Україні. Проблеми ромського населення 
цього міста теж пов’язані з документами, соціальним 
захистом, працевлаштуванням і, звичайно, умовами 
проживання. Тож, не обмежуючись наданням право-
вої допомоги жителям компактного поселення, спів-
робітники Фонду активно працюють з населенням і 
міською радою щодо покращення умов проживання 
ромів, своєчасного вивозу сміття і благоустрою тери-
торії. Доступ до первинної безоплатної правової допо-
моги минулого року отримали також роми з компак-
тних поселень м. Перечин і Свалява. Такі ж Центри 
активно працюють в Одеській області (ГО «Соціальна 
правова допомога») і на Черкащині («Романі Рота»). 

Відсутність належного доступу до медицини 
– наступний бар’єр для ромів до соціального 
розвитку. Доступ до медицини часто усклад-
нений через відсутність документів, що по-

свідчують особу, реєстрації за місцем проживання 
(часто це є неформальною перешкодою в отриманні 
медичних послуг за місцем проживання), а також не-
обхідних коштів для покриття додаткових витрат, які 
обов’язково мають місце при лікуванні. Серед інших 
причин можна також назвати незнання ромами сво-
їх прав і, з іншого боку, дискримінаційне поводження з 
боку медичного персоналу через незнання особливос-
тей ромської національної меншини. Ромські медичні 
посередники стали свого роду містком між ромськи-
ми громадами і медичними закладами, забезпечив-
ши належну комунікацію і своєчасний контакт ромів 



105

з медичною системою. Наявність такого посередника 
в громаді, за словами жителів компактних поселень, 
дає змогу вирішити й багато інших соціальних і пра-
вових питань, як оформлення документів, довідок на 
отримання соціальної допомоги, сприяння в отриман-
ні ідентифікаційних документів тощо. З метою сталої 
роботи таких посередників у ромських громадах і ви-
знання їхньої цінності на державному рівні Міжнарод-
на Благодійна Організація «Ромський Жіночий Фонд 
«Чіріклі» реалізує проект «Розширення можливостей 
ромських медичних посередників в Україні», спрямо-
ваний на просування цієї моделі на державному рівні. 

Доступ до освіти ромських дітей – основа 
сталого розвитку ромських громад. Резуль-
тати опитувань Інституту соціальних до-
сліджень говорять, що лише 50% ромських 

дітей відвідують школу, отримують базову шкіль-
ну освіту – 20%–30%. За даними ресурсного Центру 
«Правовий простір», на якому акумулюються резуль-

тати роботи проек-
тів, що працюють 
за підтримки Ром-
ської програмної 
ініціативи (у розді-
лі «Посилення ром-
ських громад»), ви-
пливає, що на си-
туацію з освітою 

впливають зовнішні і внутрішні фактори. До зовніш-
ніх можна віднести: недосконалість державної систе-
ми освіти, яка нездатна реагувати на порушення пра-
ва ромів на освіту і високий рівень стереотипів щодо 
ромів. Внутрішні ж фактори – це, перш за все мігра-
ція, з метою сезонних заробітків, коли подорожує вся 
родина, низький рівень соціального становища ро-
дин (неможливість оплатити не лише дитячий садок 
чи благодійні внески у школу, а й часто одяг і взуття 

для відвідування школи), географічна ізольованість (у 
випадку компактного, табірного проживання), відсут-
ність мотивації до освіти всередині громади (часто 
випливає з попередніх чинників). Нажаль, на сьогод-
ні не існує єдиного рецепту подолати всі бар‘єри – це 
комплексні питання, які потребують системної робо-
ти як у самих громадах, так і перегляду підходів до ро-
боти з ромськими дітьми в школах. Всеукраїнський 
благодійний фонд «Крок за кроком» вирішив почати 
з родин: за підтримки Програми «Ранній дитячий роз-
виток» (Лондон) і Ромської програмної ініціативи у За-
карпатській, Волинській, Черкаській і Одеській облас-
тях відкрилися Центри розвитку батьків, де досвідче-
ні тренери-педагоги проводять заняття з батьками, 
навчаючи їх відповідальному підходу у вихованні ді-
тей від народження до шкільного віку. 

Протягом року діяльності проекту «Поширення досві-
ду Центрів для батьків у ромських громадах» робота 
з батьками велася з двома програмами. Програма 
«Впевнене батьківство» – складається із двох про-
грам: для батьків дітей віком від народження до 3 ро-
ків та від 3 до 6 років. Обидві базуються на переко-
нанні, що батьки – це найперші вчителі для своїх ді-
тей. Але їх теж слід навчати бути хорошими настав-
никами, взаємодіяти в родині. Програма «Готуємося 
до школи» – допомагає батькам дітей віком від 4 до 
6 років зрозуміти необхідність освіти та створювати 
в родині сприятливі для навчання умови. Найбільше 
уваги приділяється розвитку базових навичок гра-
мотності та лічби, мотивації до навчання.
 
Серед представників ромської національної меншини 
чимало людей з освітою, професією і бажанням до-
помагати своєму народу долати соціальні бар‘єри. Та-
ких ініціативних молодих людей зібрала перша Школа 
з Прав Людини для ромських активістів, яку прове-
ла Молодіжна Організація «М’Арт» за підтримки Ром-
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ської програмної ініціативи. Цілий тиждень 18 учас-
ників з різних куточків України вивчали основи тео-
рії і практичних механізмів захисту прав людини, де-
тально розбиралися з поняттям дискримінація, під-
ходами до подолання упереджень і стереотипів. Під-
тримка молодіжного лідерства – один з фокусів Ром-
ської програмної ініціативи у 2015 р.: Фонд сприяти-
ме створенню платформи ромських правозахисни-
ків, які зможуть долучатися до діяльності досвідче-
них правозахисних організацій, реалізовувати власні 
ініціативи, спрямовані на захист прав ромського на-
селення від дискримінації і просування політик щодо 
ромів на регіональному і національному рівнях. 

Влітку 2014 року відбулася знакова для ромського 
громадянського суспільства подія – проведено Кон-
ференцію Ради Ромів України за підтримки Міжнарод-
ного фонду «Відродження». До Ради Ромів увійшло 
47 неурядових організацій з усієї України, які зібра-
лися в Києві для того, щоб обговорити питання роз-
витку державної політики щодо ромів. На Конферен-
ції, у якій взяв участь Урядовий Уповноважений з пи-
тань етнополітики, учасники оприлюднили звернення 
до органів державної влади, у якому, зокрема, наголо-
шувалося на необхідності більшого залучення пред-

ставників ромської національної меншини до виро-
блення політик, потребі в доопрацюванні Плану Захо-
дів до Стратегії соціального захисту і інтеграції ром-
ської національної меншини в Українське суспільство 
до 2020 р.

З метою посилення впливу громадськості 
на процес формування державної політики 
щодо ромської національної меншини Між-
народний фонд «Відродження» у співпраці з 

Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав люди-
ни, Європейським центром захисту прав ромів було 
оголошено конкурс серед неурядових організацій на 
проведення моніторингу виконання Плану Заходів 
до ромської Стратегії. Переможці конкурсу створи-
ли платформу НУО, яка й презентуватиме звіт разом 
із пакетом рекомендацій у 2015 р. на державному і 
міжнародному рівнях. Географія проектів охоплює 
Одеську, Дніпропетровську, Полтавську, Черкаську, 
Волинську і Закарпатську області. Державна політи-
ка щодо національних меншин має стати більш вива-
женою і послідовною. Ця сфера, як і багато інших, по-
требує суттєвого реформування у підходах до її реалі-
зації – підвищення спроможності органів виконавчої 
влади виконувати покладені на них функції дотриман-
ня прав людини, невід‘ємною частиною яких є дотри-
мання прав національних меншин.
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10-й рік поспіль Ромська програмна ініціатива Між-
народного фонду «Відродження» у співпраці з Ром-
ським освітнім фондом (Угорщина) координує в Укра-
їні програму стипендій «Право та гуманітарні дисци-
пліни». У 2014 р. було підтримано 106 грантів для на-
вчання ромських студентів у середніх спеціальних 
та вищих навчальних закладах України. Стипендіа-
ти також мали можливість отримати додаткові гран-
ти з метою посилення професійного розвитку та за-
лучення до громадської діяльності для посилення їх 
спроможності, а саме – для проходження стажуван-
ня в громадських організаціях в Україні та за кордо-

ном, участі в навчальних кон-
ференціях, мовних курсів, 
участі в щорічній міжнарод-
ній конференції для стипенді-
атів в Угорщині. Стипендіати 
брали участь в програмі міні-
грантів, які спрямовані на мо-
білізацію і розвиток громади, 

проведення освітніх літніх таборів для дітей та юна-
цтва, зарахування до дошкільних закладів та почат-
кової школи, підготовку та розширення можливос-
тей юнацтва і жінок, надання консультацій та юри-
дичної допомоги, підтримки ініціатив, спрямованих 
на охорону здоров’я, стимулювання підприємництва 
та зайнятості, кампаній з підвищення рівня обізнанос-
ті населення про проблеми ромів та їхнього станови-
ща, громадянські права, заходи з протидії дискримі-
нації, сприяння співпраці між представниками місце-
вої громади та місцевих органів влади для вирішення 
питань і проблем, що постають перед місцевою ром-
ською громадою. 

У поточному році Ромська програмна ініціатива по-
силить свою підтримку переселенців ромського по-
ходження, адвокацію покращення доступу до осві-
ти і медицини, а також розвиток молодіжного лідер-

ства, продовжить підтримувати спроможність гро-
мадських організацій і активістів відстоювати права 
та інтереси ромської національної меншини.
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Організація: Громадська організація «Карпатське 
Агентство Прав Людини «Вестед» (88009, м. Ужгород, 
вул. Свободи, 5/34, тел. (0312) 64-16-82)
Керівник проекту: Менджул Марія Василівна 
Назва проекту: Забезпечення роботи у м. Ужгоро-
ді та Ужгородському р-ні Центру правової інформації 
та консультацій з осередками на території ромських 
компактних поселень та посилення ромських громад 
у вирішенні місцевих проблем. 
Бюджет: 293880 грн.

Організація: Благодійний фонд інформаційних та 
освітніх ініціатив «Розвиток» (89600, Закарпат-
ська обл., м. Мукачево, вул. Мічуріна 1/10, тел. 
(099)2496460)
Керівник проекту: Козир Наталія Ігорівна 
Назва проекту: Сприяння розвитку ромських громад 
шляхом посилення прав та можливостей ромів в м. 
Мукачево та м. Свалява. 
Бюджет: 331500 грн.

Організація: Громадська організація «МАРТ» (14000, 
м. Чернігів, а/с 79, тел. (046) 277-41-10)
Керівник проекту: Бурова Руслана Олександрівна 
Назва проекту: Школа з прав людини для молодих 
активістів ромських громад. 
Бюджет: 159920 грн.

Організація: Закарпатське циганське культурно-
просвітнє товариство «Романі Яг» (88007, м. Ужго-
род, вул. Дунаєвського, 18, м. Ужгород, Закарпатська 
обл.,88007, тел. (0312) 638 256, 61-39-56, 61-41-21)
Керівник проекту: Адам Аладар Євгенійович 
Назва проекту: Благодійний аукціон продажу дитячих 
робіт учнів ромських шкіл для покращення матеріаль-
ного і морального стану навчання учнів Ужгородської 
загальноосвітньої школи № 13. 
Бюджет: 112475 грн.

Організація: Закарпатське обласне молодіжне ром-
ське об’єднання «Романі Черхень» («Ромська зірка») 
(88000, м. Ужгород, вул. Ужанська, 80, тел. (050) 538-
02-41)
Керівник проекту: Горват Мирослав Васильович 
Назва проекту: Впровадження в ДВНЗ «УжНУ» інте-
грованої програми «Ромські студії в УжНУ». 
Бюджет: 89000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація ро-
мів «КЭТАНЭ» (73000, м. Херсон, вул. Горького, 28, 
тел. (0552) 49-32-70)
Керівник проекту: Іваненко Юрій Миколайович 
Назва проекту: Всеукраїнська ромська конференція 
«Консолідація заради прогресу» (Національна Стра-
тегія та Декада Ромського включення). 
Бюджет: 179750 грн.

ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ 
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Організація: Черкаська обласна громадська органі-
зація «Романі рота» (19700, Черкаська обл., м. Золо-
тоноша, вул. Баха, 50, тел. (067) 472-1058)
Керівник проекту: Бамбула Володимир Володимиро-
вич 
Назва проекту: Правозахисна місія для ромської на-
ції. 
Бюджет: 165000 грн.

Організація: Товариство музичної культури циган За-
карпаття «Лаутарi» (Музикант) (88018, м. Ужгород, 
вул. Новака, 4/10, тел. (03122) 3-71-27)
Керівник проекту: Пап Вільгельм Вілмошович 
Назва проекту: Забезпечення окремими музичними 
інструментами та апаратурою ромського дитячого 
ансамблю «Лаутарі» з м. Ужгорода. 
Бюджет: 45000 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд «Благо» (88018, м. Ужгород, вул. Швабська, 17/2, 
тел. (050) 151-8605)
Керівник проекту: Кулчар Елеонора Іванівна 
Назва проекту: Ромський центр розвитку дітей ран-
нього віку: підготовка до школи. 
Бюджет: 58936 грн.

Організація: Громадська організація Товариство ци-
ган Закарпаття «Рома» (88007, м. Ужгород, вул. Бога-
тирська, 45, тел. (0312) 61-37-58)
Керівник проекту: Адам Йосип Іванович 
Назва проекту: Ромський центр правової інформації 
та консультацій. 
Бюджет: 50100 грн.

Організація: Громадська духовно-просвітницька ор-
ганізація «Чачімо» (62433, Харківська обл., м. Любо-
тин, вул. Леніна, 3/2, тел. (066) 029-62-72)
Керівник проекту: Бурлуцький Микола Олександро-
вич 
Назва проекту: Харківський ромський правозахис-
ний центр. 
Бюджет: 60200 грн.

Організація: Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Полтавська, 129, офіс 
403, тел. (05632) 6-02-81)
Керівник проекту: Гречко Денис Валерійович 
Назва проекту: Забезпечення правового супроводу 
ромських переселенців у Дніпропетровській області. 
Бюджет: 71449 грн.

Організація: Громадська організація «Національно-
культурне товариство ромів «Романо Кхам» (10014, 
м. Житомир, пров. 3-ій Чуднівський, 2, кв. 5, тел. (067) 
410-8305)
Керівник проекту: Кільмішенко Петро Григорович 
Назва проекту: Правова та інформаційна підтримка 
ромів Житомирщини. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Громадська організація «Правозахисний 
ромський центр» (65038, м. Одеса, вул. Дача Ковалев-
ського, буд. 140, тел. (048) 703-9454)
Керівник проекту: Боштан Володимир Дмитрович 
Назва проекту: Громадський контроль. 
Бюджет: 70000 грн.
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Організація: Благодійний фонд інформаційних та 
освітніх ініціатив «Розвиток» (89600, Закарпат-
ська обл., м. Мукачево, вул. Мічуріна 1/10, тел. 
(099)2496460)
Керівник проекту: Козир Наталія Ігорівна 
Назва проекту: Громадський моніторинг Плану заходів 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року. 
Бюджет: 85000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація ро-
мів «КЭТАНЭ» (73000, м. Херсон, вул. Горького, 28, 
тел. (0552) 49-32-70)
Керівник проекту: Іваненко Юрій Миколайович 
Назва проекту: Створення правового центру з питань 
захисту ромів. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Черкаська обласна громадська органі-
зація «Романі рота» (19700, Черкаська обл., м. Золо-
тоноша, вул. Баха, 50, тел. (067) 472-1058)
Керівник проекту: Бамбула Володимир Володимиро-
вич 
Назва проекту: Громадський контроль за виконан-
ням Стратегії захисту й інтеграції в українське сус-
пільство ромської національної меншини на період 
до 2020 року. 
Бюджет: 65000 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний 
фонд «Романо лунго трайо» («Ромське довге життя») 
(88000, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 25/7, тел. 
(03122) 36-156)
Керівник проекту: Чічак Геннадій Вікторович 
Назва проекту: Захист та реалізація соціальних прав 
ромського населення за співпраці з органами місце-
вої влади. 
Бюджет: 50000 грн.

Організація: Громадська організація «Рука допомо-
ги» (88015, м. Ужгород, вул. Легоцького, б. 17, кв. 68, 
тел. (066) 813-45-93)
Керівник проекту: Легеза Оксана Іванівна 
Назва проекту: В майбутнє. 
Бюджет: 36260 грн.

Організація: Товариство музичної культури циган За-
карпаття «Лаутарi» (Музикант) (88018, м. Ужгород, 
вул. Новака, 4/10, тел. (03122) 3-71-27)
Керівник проекту: Пап Вільгельм Вілмошович 
Назва проекту: Проведення в Ужгороді ХVII Міжна-
родного ромського джазового фестивалю. 
Бюджет: 18646 грн.

Організація: Міжнародна благодійна організація 
«Ромський жіночий фонд «Чіріклі» (03127, м. Київ, вул. 
Васильківська, 53, к. 1, офіс 93, тел. 044 257 19 29)
Керівник проекту: Кондур Земфіра Анатоліївна 
Назва проекту: Розширення можливостей ромських 
соціально-медичних посередників в Україні. 
Бюджет: 608296 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Жмурко Ольга Петрівна 
Назва проекту: Підтримка програмної діяльності, ко-
ординування та адміністрування стипендій LHP в 
Україні (2014). 
Бюджет: 285703 грн.

Організація: Міжнародний фонд «Відродження» (04053, 
м. Київ, вул. Артема, 46, тел. (044) 461-97-09, 461-95-00)
Керівник проекту: Жмурко Ольга Петрівна 
Назва проекту: Відродження історичної пам’яті: спе-
ціальні події в межах міжнародного кінофестивалю 
Docudays. 
Бюджет: 69425 грн.
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В оформленні обкладинки використане фото 
Є. Бистрицького.

С. 6, 60, 75 – Інформаційне агентство «УНІАН».

С. 7 – OSF.

C. 8 – Wikimedia.org

С. 9, 13, 17, 19, 21, 52, 76, 77, 83, 106 – МФВ

C. 14 – ednist.info

C. 15, 53 – TSN.ua

C. 16 – Інформаційно-аналітичний центр РНБО України

C. 36 – Національні дебати-2014

C. 73 – «17 канал»

С. 82 – Кафедра соціальних комунікацій Маріуполь-
ського державного університету

С. 86 – Міжнародний  благодійний фонд «Карітас України»

С. 103 – Мирослав Горват (ГО «Романі Черхень»)

С. 105 – БФ «Розвиток»

ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ 
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НАГЛЯДОВА РАДА

Роман Шпорлюк, Голова
Рефат Чубаров

Іван Дзюба
Василь Куйбіда
Борис Тарасюк

Наталія Яковенко
Оксана Забужко

ПРАВЛІННЯ

Олександр Сушко, Голова
Ігор Семиволос
Ірина Сенюта
Ярема Бачинський
Євген Глібовицький
Наталія Лигачова-Чернолуцька
Валентина Теличенко

Євген Бистрицький Виконавчий директор bystrytsky@irf.ua
Інна Підлуська Заступник Виконавчого директора  pidluska@irf.ua
Наталія Саннікова Фінансовий директор sannikova@irf.ua
Євген Адаменко Інформаційний консультант adamenko@irf.ua
Олександр Андрощук  Менеджер, Програмна ініціатива «Демократична практика»  androshchuk@irf.ua
Григорій Баран Адміністратор, Секретар Правління h.baran@irf.ua
Лілія Баран Менеджер, Програмна ініціатива «Демократична практика»  baran@irf.ua
Віталій Безворотній Інформаційний консультант  bezvorotniy@irf.ua
Олександр Брягін  Юрисконсульт  briagin@irf.ua
Оляна Валігура  Регіональний координатор, Ініціатива «Публікуй те, що платиш» ovaligura@pwypsecretariat.org
Юлія Велла-Стасів  Менеджер із комунікацій, секретаріат Стратегічних дорадчих груп  vella-stasiv@irf.ua
Неля Вишневська Головний бухгалтер vishnevska@irf.ua
Ольга Гальченко  Менеджер, Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» halchenko@irf.ua
Софія Голота  Менеджер, Програмна ініціатива «Демократична практика»  golota@irf.ua
Юлія Гордонна Фінансовий менеджер gordonna@irf.ua
Костянтин Гришко PR-менеджер  gryshko@irf.ua
Оксана Дащаківська  Керівник, Західноукраїнське представництво МФВ dashchakivska@irf.ua
Геннадій Деркач Старший Фінансовий менеджер  derkach@irf.ua 
Наталія Дворова  Керівник приймальні МФВ  dvorova@irf.ua
Ольга Жмурко Директор, Ромська програмна ініціатива zhmurko@irf.ua

КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ПЕРСОНАЛ МФВ (СТАНОМ НА 20 СІЧНЯ 2015)
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Володимир Залозний Керівник, Технічний відділ zalozniy@irf.ua
Ольга Квашук Координатор проектів, Європейська програмна ініціатива  kvashuk@irf.ua
Андрій Коноплянніков ІТ-Підтримка  konoplyannikov@irf.ua
Тетяна Кухаренко Менеджер, Програмна ініціатива «Демократична практика»  kukharenko@irf.ua
Олена Кучерук Менеджер, Програмна ініціатива «Громадське здоров’я» kucheruk@irf.ua
Ярина Лакіш  Асистент, Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» lakish@irf.ua
Тетяна Лопащук Координатор проекту «Kiewer Gespräche/Київський Діалог»  lopashchuk@irf.ua
Олена Луцишина  Координатор, Програмна ініціатива «Демократична практика»  lutsishina@irf.ua
Станіслав Лячинський Директор, Програмна ініціатива «Громадянські ініціативи Нової України»  liachinskiy@irf.ua
Мар’яна Магомедова  Асистент, Ромська програмна ініціатива  magomedova@irf.ua
Любов Михайлова  Менеджер, Програмна ініціатива «Громадянські ініціативи Нової України»  mykhaylova@irf.ua
Ліана Мороз Менеджер, Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» moroz@irf.ua
Світлана Мякушко Інформаційний консультант myakushko@irf.ua
Ольга Надточій Бухгалтер nadtochiy@irf.ua
Олег Нездемовський Керівник, IT-відділ nezdemowski@irf.ua
Олексій Орловський Директор, Програмна ініціатива «Демократична практика» orlovsky@irf.ua
Євген Попов  Керівник, Південноукраїнське представництво МФВ popov@irf.ua
Олена Розсказова  Керівник, Східноукраїнське представництво МФВ rozskazova@irf.ua
Роман Романов Директор, Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» romanov@irf.ua
Олена Романова  Координатор, Європейська програмна ініціатива  romanova@irf.ua
Віра Савчук Заступник головного бухгалтера savchuk@irf.ua
Катерина Семенюк  Офіс-менеджер, секретаріат  Стратегічних дорадчих груп semenyuk@irf.ua
Олександр Ситник Адміністратор баз даних sitnick@irf.ua
Вікторія Тимошевська  Директор, Програмна ініціатива «Громадське здоров’я»  tymoshevska@irf.ua
Радослава Чекмишева  PR координатор  chekmysheva@irf.ua
Ксенія Шаповал-Дейнега Менеджер, Програмна ініціатива «Громадське здоров’я»  shapoval@irf.ua
Олександр Шваюн  Менеджер, Ромська програмна ініціатива  shvaiun@irf.ua
Олександр Шкуліпа  Адміністратор shkulipa@irf.ua
Дмитро Шульга Директор, Європейська програмна ініціатива shulga@irf.ua
Христина Шульга  Директор з розвитку персоналу  k.shulga@irf.ua
Ярослава Шуляк  Координатор, Програмна ініціатива «Громадське здоров’я»  shuliak@irf.ua
Василина Яворська Менеджер, Програмна ініціатива «Права людини і правосуддя» yavorska@irf.ua
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