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Міжнародний фонд «Відродження»: стислий звіт за 2014 рік
Традицію публічної звітності продовжує Міжнародний
фонд «Відродження». Перед вами — стисла версія річного
звіту фонду за минулий, великий і складний для всіх нас рік
Майдану та Євромайданів, боротьби за права людини, персональну і національну гідність, перемоги над вщент скорумпованим режимом, важкий рік протистояння сепаратистському тероризмові та російській агресії.
Цей історичний рік виявив основу і стрижень народної
влади в Україні — громадянське суспільство. З самого початУчасть громадянського
суспільства у розробці,
впровадженні та моніторингу
реформ
Події, що привели до Євромайдану
та зміни влади в Україні, стали ре
зультатом відмови тодішнього ке
рівництва держави від курсу євро
пейської інтеграції, що передбачав
глибинне реформування усіх сфер
суспільного життя. Перемога Май
дану дала можливість трансформу
вати величезний суспільний запит
на радикальні реформи у конкрет
ні дії.
Фонд відповів на цей запит під
тримкою експертних ініціатив із
розробки пропозицій (політик)
щодо нагальних реформ та громад
ської участі у впровадженні таких
реформ. З ініціативи засновника
Фонду, Джорджа Сороса, було ство
рено Стратегічні дорадчі групи
(СДГ), до роботи яких долучилися
провідні українські й іноземні екс
перти. Метою СДГ було надання фа
хової підтримки уряду України в
якісній розробці документів ре
форм у ключових сферах, зокрема
— антикорупційної реформи, тери
торіально-адміністративної рефор
ми, реформування систем охорони
здоров’я, освіти, дерегуляції еконо
міки, впровадження електронного
урядування та реформи міліції.
Фонд сприяв широкому громадсь
кому обговоренню вироблених по
літик реформування. Багато поло
жень, запропонованих експертами,
увійшли у відповідні розділи Коа
ліційної угоди парламентської біль
шості, утвореної за результатами до
строкових виборів восени 2014 р., та
у програми дій Уряду.
Разом із Європейським банком
реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Фонд запропонував створити Націо
нальну раду реформ (НРР) задля ви
роблення консолідованої держав
ної політики реформування та ви
значення пріоритетів реформ. Ука
зами президента України спільно з
Кабінетом міністрів цю пропозицію
було втілено: НРР почала діяти з
грудня 2014 р. й перебуває на шляху
свого становлення як ефективного
інструмента реформ. Громадянське
суспільство має у НРР своє представ
ництво.
За сприяння Фонду і Секрета
ріату Кабінету міністрів України
було засновано Координаційний
центр підтримки реформ, мета яко
го — створення умов для безпосеред
ньої співпраці уряду з громадськи
ми ініціативами та незалежними
аналітичними центрами.
Документування
порушень прав людини.
Співпраця з Міжнародним
кримінальним судом
Ще на початку подій на Євромайдані
Фонд підтримував правозахисні ор
ганізації, що надавали правову допо
могу, проводили моніторинг та фік
сували масові порушення прав лю
дини, які мали місце не тільки в пе
ріод мирних процесів, а й під час від
критого застосування сили проти на
роду. Потреба в документуванні по
рушень прав людини значно зросла
у зв’язку з анексією Криму та почат
ком збройного конфлікту на Сході
України. Спільними зусиллями пра
возахисникам вдалося зібрати і
сформувати єдину базу порушень
прав людини під час подій на Май
дані. Це стало основою для подання
матеріалів до міжнародних судових
органів та підсилення роботи групи
адвокатів, котрі представляють ін
тереси родин Небесної Сотні.
З ініціативи й за координації
Фонду 13 правозахисних організа
цій (серед яких: громадська ініціа
тива «ЄвроМайдан-SOS», Центр ін
формації про права людини, ГО
Центр «Соціальна дія», Громадська
організація «Ініціатива Е+», Укра
їнська Гельсінська спілка з прав лю
дини, Харківська правозахисна гру
па та ін.) об’єдналися в Коаліцію гро
мадських організацій та ініціатив
по боротьбі з безкарністю злочинів
проти людяності. Саме вони були
першими, хто надіслав до Міжна
родного кримінального суду мате
ріали з детальним описом подій, що
відбувалися під час Революції Гід
ності. Мета подання Коаліції — пе
реконати Міжнародний криміналь
ний суд розпочати розслідування у
«Справі Євромайдану».
«Гуманітарна солідарність»
5 лютого 2014 р., коли Україна пере
живала трагічні часи та намагалася
оговтатися від перших людських
втрат під час Євромайдану, Оксана
Забужко, Андрій Курков, Сергій
Жадан і Василь Князевич започат
кували ініціативу «Гуманітарна со
лідарність». У їх зверненні про поча
ток ініціативи наголошувалося:
«Тут ми не даємо оцінки правим і
винним у цьому спровокованому
конфлікті, який загрожує грома
дянському миру й самому існуван
ню української держави. Народ, іс
торія винесуть своє судження. Сьо
годні і для нас, і для всієї України
найголовнішою є наша національ
на солідарність задля припинення
кровопролиття та надання насампе
ред медичної допомоги всім по
страждалим». Так розпочалася
програма адресної допомоги по
страждалим під час протестів,
основним завданням якої була під
тримка реабілітації постраждалих.
Реалізація ініціативи стала можли
вою завдяки пожертвам українсь
ких громадян та організацій, а та
кож посольств Естонії, Канади, Ве
ликої Британії, коштам, які надала

ку Майдану громадянське суспільство і громадський активізм пересічних людей відігравали вирішальну роль. На самому початку Революції Гідності саме представники громадських організацій — журналісти-розслідувальники, правозахисники, борці з корупцією, експерти аналітичних центрів —
спільно зі студентською молоддю створили перші ланки протестувальників. Це були вони, хто захищав права протестувальників, допомагав пораненим бійцям Майдану та організував публічний опір застосуванню анти-громадянського законодавства в кульмінаційні місяці революції.
Громадянське суспільство не лише не пішло з майданів

фундація «Ukraine Charity» (Велика
Британія) та ВГО «Нова українська
хвиля» (місто Балтимор, США), а та
кож внеску Міжнародного фонду
«Відродження». Загалом, на потре
би «Гуманітарної солідарності» на
дійшло 3 129 057,63 грн. За час робо
ти програми «Гуманітарна солідар
ність» Фондом було надано під
тримку понад 300 постраждалим,
які потребували лікування, проте
зування та реабілітації.
Підтримка
волонтерських ініціатив
Громадянське суспільство в Україні
у 2014 р. стало сильнішим, ніж будьколи. Водночас, воно потребує до
даткових ресурсів для розвитку та
реагування на численні виклики.
Щоб підтримати солідарність, само
організацію та співпрацю ініціатив
Євромайдану, Фонд реалізував
«Програму швидкого реагування»,
яка дозволила провести форуми
громадянського суспільства у Києві,
Харкові та інших містах України;
здійснити документування пору
шень прав людини та надання пра
вової допомоги під час подій Май
дану і неоголошеної війни на Сході;
інформувати світ про події в Україні
та надати ресурсну і комунікаційну
підтримку волонтерським рухам.
Як у часи Євромайдану, так і в пері
од російської збройної агресії в Кри
му та на Сході України маємо без
прецедентний спалах громадянсь
кої активності. Десятки тисяч спів
вітчизників долучилися до потуж
них волонтерських рухів, які взяли
на себе величезну частину роботи з
підтримки учасників АТО та допо
моги вимушеним переселенцям, за
безпечення їх житлом, їжею, психо
логічною допомогою, працевлашту
ванням, правовою допомогою та ін.
Потужний волонтерський рух має
всі можливості стати однією з ру
шійних сил для системних перетво
рень у новій Україні.
Консолідація громадянського
суспільства та оперативне реагуван
ня на його потреби у контексті, що
постійно змінюється, у 2014 р. були
серед пріоритетів Фонду. Так, на по
чатку року, в умовах посилення ре
пресій із боку влади, на піку протес
тів стала очевидною потреба дійо
вих механізмів солідарності і само
захисту для громадських активістів.
За підтримки Фонду в лютому 2014го Форум солідарності громадян
ського суспільства зібрав понад 200
громадських активістів з усіх регіо
нів України. Під час форуму вони
отримали практичні поради з осо
бистої безпеки, правового захисту,
інформаційної безпеки в умовах по
силення репресій із боку влади.
Відповідаючи на численні запи
ти самоорганізованих груп гро
мадських активістів та волонтерів,
Фонд провів відкритий оператив
ний конкурс «Сприяння діяльності,
самоорганізації та співпраці волон
терських ініціатив». У межах кон
курсу було підтримано ініціативи з
допомоги внутрішньо переміще
ним особам (ВПО); культурні, інфор
маційні та освітні заходи, спрямова
ні на залучення ВПО до життя гро
мад; психологічні консультації для
ВПО і учасників Антитерористичної
операції (АТО); надання медичної та
гуманітарної допомоги в зоні конф
лікту; комунікації та координація
зусиль різних груп волонтерів. Се
ред волонтерських організацій та
рухів, які підтримав Фонд: «Восток
SOS», Станція Харків, Центр виму
шених переселенців «Ромашка, Гро
мадська організація «Еліос-ми
лість», Благодійний фонд «Слобо
жанська варта» та інші.
Задля кращого реагування на
потреби громадянського суспільст
ва в регіонах, поліпшення комуні
кації між місцевими та всеукра
їнськими громадськими організа
ціями, донорами та владою було
відкрито регіональні представ
ництва Фонду у Харкові, Одесі та
Львові. Одне із завдань представ
ництв — підтримка громадських
ініціатив у регіонах, насамперед
тих, що виникли під час бурхливих
соціально-політичних подій 2013—
2014 рр. Фонд спрямував свої зусил
ля в регіонах на допомогу внутріш
ньо переміщеним особам та їх інте
грацію у громади, розвиток гро
мадської активності у визволених
містах Донбасу, підтримку незалеж
ної громадської журналістики.
Протидія пропагандистській
агресії Росії
Російська агресія навесні 2014 р. різ
ко актуалізувала потребу об’єктив
ного і збалансованого інформуван
ня міжнародної аудиторії про події
в Україні. На початку березня
2014 р., коли в уряді бракувало ре
сурсів та спроможності до ведення
якісних комунікаційних кампаній,
громадські організації й ініціативи
згуртувалися задля протидії ро
сійській пропаганді. Однією з най
успішніших таких ініціатив став
Український кризовий медіа-центр.
У розпал агресії в Криму та неоголо
шеної війни на Сході України Центр,
що працював, зокрема, й за підтрим
ки Фонду, перетворився на постій
но діючий комунікаційний майдан
чик і один із ключових каналів ін
формування як міжнародної, так і
вітчизняної аудиторії про події в
Україні.
За підтримки Фонду, Українсь
кий кризовий медіа-центр, Міжна
родний центр перспективних дослі
джень, Офіс зв’язку українських
аналітичних центрів у Брюсселі та

інші громадські організації й ініці
ативи провели низку публічних
дискусій, презентацій і виступів
українських громадських експертів
та журналістів у провідних країнах
Європейського Союзу.
Первинна правова допомога
учасникам АТО і їхнім родинам
Центри правової інформації та кон
сультацій, що створені й діють за
підтримки Фонду практично на
всій території України і об’єднанні
єдиною мережею, надають у своїх
громадах безоплатну первинну пра
вову допомогу уразливим верствам
населення. У відповідь на нові ви
клики, пов’язані з розгортанням
збройного конфлікту на Сході краї
ни, початком мобілізації та створен
ням добровольчих батальйонів,
центри взяли на себе правову під
тримку учасників АТО і їхніх родин
у таких питаннях, як набуття стату
су учасника бойових дій, доступ до
безкоштовного лікування, надання
земельних ділянок та житла, своє
часне і відповідне нарахування за
робітної плати, отримання соціаль
них пільг тощо. Центри також пра
цюють над збором статистичних да
них та виявленням системних пору
шень прав військовослужбовців з
боку органів державної влади та міс
цевого самоврядування шляхом
проведення відповідного моніто
рингу. Консультування та моніто
ринг супроводжуються інформа
ційною кампанією і розробкою ма
теріалів з правовою інформацією
для військовослужбовців. На базі на
бутого досвіду планується, що цент
ри розроблятимуть рекомендації
щодо змін до чинного законодавст
ва і супроводжуватимуть стратегіч
но важливі справи в суді. У рамках
цієї ініціативи Фондом було підтри
мано два великих мережевих про
екти: «Правова допомога військо
вим та вимушеним переселенцям у
зв’язку з вторгненням Росії в Украї
ну» і «Підвищення рівня правового
захисту військовослужбовців, учас
ників АТО та членів їх сімей шляхом
надання правової допомоги та
здійснення моніторингів», у яких за
діяні центри Херсонської, Хар
ківської, Чернігівської, Волинської
і Київської областей.
Захист прав кримчан
Унаслідок військової агресії Ро
сійської Федерації та анексії півост
рова Крим виникла нагальна потре
ба безпосереднього захисту прав та
свобод громадян України, які про
живають або вимушено залишили
територію міста Севастополь і Ав
тономної Республіки Крим. Через
своєрідність ситуації, яка склалася
внаслідок анексії Криму, українське
правозахисне середовище потребу
вало експертного посилення на базі
міжнародного досвіду. Адвокати і
правозахисники, які виїхали з АРК,
об’єднали свої зусилля задля органі
зації приймальні для кримчан у м.
Києві, де вимушені переселенці
отримують правову допомогу. Вони
також розпочали аналіз законо
давства на предмет наявності проб
лем та недоліків у законі. За резуль
татами підтриманої Фондом ініціа
тиви було розпочато ряд стратегіч
них справ, спрямованих на захист
прав осіб, котрі вимушено залиши
ли територію Криму. Було проведе
но інформаційні й експертні захо
ди, які ставили за мету розширення
участі громадськості в обговоренні
проектів законодавчих та норматив
но-правових актів стосовно Криму і
початок національного діалогу з пи
тання «невизнаних та спірних тери
торій».
Відновлення правової допомоги
на визволених територіях
Упродовж 2009–2014 рр. МФ «Від
родження» сприяв розвитку систе
ми безоплатної первинної правової
допомоги у громадах через надан
ня підтримки громадським органі
заціям у створенні й адмініструван
ні мережі Центрів правової інфор
мації та консультацій. Після почат
ку збройного конфлікту на Донбасі
громадяни в Донецькій та Лугансь
кій областях були фактично позбав
лені правового захисту держави.
Одним із небагатьох інструментів
захисту прав залишилися центри,
що продовжували надавати право
ву допомогу навіть у найбільш «га
рячих точках». МФ «Відродження»
спільно з Програмою розвитку ООН
підтримали продовження роботи
східноукраїнських центрів з метою
сприяння процесам відновлення
життєдіяльності та захисту прав лю
дини, налагодження суспільного
діал огу і стабілізації ситуації в
регіоні. Зокрема, Центри працюють
у Старобільську, Кремінній, Ли
сичанську, Краматорську, Станиці
Луганській, Рубіжному, Добропіллі,
Новоайдарі. Своєю діяльністю вони
сприяли полегшенню доступу до
правосуддя та захисту прав уразли
вих верств населення, а також поши
рювали просвітницьку інформацію
правового характеру, координували
отримання гуманітарної допомоги,
проводили моніторинг відновлен
ня роботи органів державної влади.
Справедливість
заради миру на Донбасі
Із розгортанням збройного конф
лікту на Сході України багато право
захисних організацій вимушені бу
ли виїхати з Донбасу. Більшість їх
продовжили свою правозахисну ді
яльність у Києві та інших регіонах
України, зосередившись на допомо

країни, а завоювало природне місце й набуло суспільного значення головної рушійної сили демократичного, європейського реформування України. Практика самоорганізації громадян під час революційних подій стала каталізатором небаченого за масовістю волонтерського руху, в якому важливу роль
відіграють неурядові організації. Волонтери з їхньою мужністю на захисті цілісності та незалежності Батьківщини, щирою
допомогою вимушеним переселенцям — це добровільна
участь сотень і сотень тисяч громадян у перебудові країни на
нових засадах.
У цій перебудові чільне місце посіли представники ана-

зі вимушеним переселенцям і по
страждалим внаслідок збройного
конфлікту в східних регіонах Ук
раїни. Фонд спрямував свою діяль
ність на підтримку та консолідацію
таких зусиль донецьких і луганських
громадських організацій. Окрім ро
боти з документування та створення
єдиної електронної бази даних, що в
майбутньому може слугувати дже
релом первинних відомостей про
скоєні злочини в рамках національ
ного і міжнародного розслідування,
створено Коаліцію з 14 громадських
організацій та ініціатив «Справед
ливість заради миру на Донбасі», що
також працює над підготовкою регу
лярних тематичних доповідей сто
совно порушень прав людини та об
межень основоположних свобод:
права на життя, свободи від катуван
ня, права на свободу, особистої недо
торканості та інших.
Підтримка громадських
ініціатив з протидії корупції
Діяльність Фонду у 2014-му була
спрямована на визначення на зако
нодавчому рівні та створення пере
думов для ефективного подолання
проявів конфлікту інтересів у пуб
лічній сфері, відкриття інформації
про державні витрати, сприяння за
безпеченню вільного доступу до ре
єстрів власності в країні та до інфор
мації про доходи і статки держав
них службовців.
Фонд активно підтримував ро
боту громадських експертів над но
вою редакцією Закону «Про здійс
нення державних закупівель», ухва
леного Верховною Радою України
10 квітня 2014 р. У цьому Законі
вперше було запроваджено важли
ві антикорупційні норми, зокрема
заборону на участь у державних тор
гах осіб, пов’язаних із замовниками
торгів, значно було розширено дос
туп до інформації про державні за
купівлі, створено передумови для
громадського контролю за витра
чанням бюджетних коштів.
У жовтні 2014 р. було ухвалено
пакет антикорупційних законів, які
стали справжнім проривом у ство
ренні сприятливих законодавчих
умов для боротьби з корупцією. Ці
закони є результатом спільної робо
ти громадських експертів, ініціати
ви «Реанімаційний Пакет Реформ»
та органів влади. Фонд підтримав,
зокрема, роботу громадських екс
пертів з розробки та адвокації зако
нів «Про запобігання корупції» і
«Про внесення змін до деяких зако
нодавчих актів України щодо визна
чення кінцевих вигодонабувачів
юридичних осіб та публічних дія
чів». Ці закони покликані реформу
вати всю систему запобігання та бо
ротьби з корупцією і, в разі їх належ
ного впровадження, приведуть до
істотного зниження рівня корупції
в країні.
За підтримки Фонду, низка гро
мадських організацій здійснювала
моніторинг дотримання законо
давства у сфері державних закупі
вель та моніторинг витрачання бюд
жетних коштів, зокрема на забезпе
чення потреб АТО і вимушених пе
реселенців (ВПО), як на загальнодер
жавному, так і на місцевому рівнях.
Зокрема, Центр політичних студій
та аналітики й «Інформаційноправовий центр «Наше право» здійс
нюють моніторинг держзакупівель
для АТО. Аналітичний центр «Бюро
економічних та соціальних дослі
джень», Благодійний фонд «Горєніє»
спільно з Благодійним фондом
«Допомога Дніпра», «Громадською
ініціативою Луганщини» та Чугу
ївською правозахисною групою
здійснюють моніторинг щодо ВПО.
Слід зазначити, що проектів моніто
рингу процесу державних закупі
вель у Харківській, Полтавській та
Миколаївській, Львівській, Хер
сонській, Волинській, Луганській,
Рівненській, Чернігівській областях
та в містах Київ і Хмільник наразі
вже 12, і вони продовжують свою ро
боту у 2015 р.
Відкриття державних даних —
один із основних кроків до прозо
рості та підзвітності влади, що забез
печує громадянам можливість
контролювати роботу органів вла
ди й отримувати достовірну інфор
мацію про їхню діяльність. Гро
мадська організація SocialBoost за
підтримки МФВ, Microsoft і Держав
ного агентства з питань електронно
го урядування розробила та запус
тила Національний портал відкри
тих даних.
Фонд продовжує підтримувати
і розвивати розслідувальну журна
лістику, яка є ефективним інстру
ментом у боротьбі з корупцією. На
ми була підтримана діяльність про
екту «Наші гроші», резонансні жур
налістські розслідування якого що
до незаконних тендерів в «Укрза
лізниці», «Укргазвидобуванні» та
Міністерстві оборони України при
вели до звільнення й арешту окре
мих посадових осіб, причетних до
корупційних схем. Також Фонд під
тримав проект Yanukovichleaks, у
рамках якого журналісти проводять
розслідування на базі врятованих та
відновлених бухгалтерських і фінан
сових документів із Межигір’я.
МФВ підтримав роботу журна
лістів агенції «Донецька правда», які
розслідували фінансові потоки се
паратистських рухів на території
Донецької області та корупційні дії
місцевої влади. За підсумками про
ведених журналістських розсліду
вань, керівник проекту Олексій
Мацука отримав престижну міжна
родну премію CJFE International

літичних центрів та численні експерти з неурядових організацій. Саме вони, об’єднуючись в експертні дорадчі ради для
сприяння реформам новообраної влади, стали торік осердям
вироблення стратегічних планів реформування країни. На базі
їхнього руху президент ініціював створення Національної
ради реформ.
Торік уперше під час парламентських виборів до
Верховної Ради було обрано відомих активістів із громадських організацій, у тому числі саме тих, котрі в попередні
роки виборювали принципи чесного парламентаризму. Разом
зі своїми колегами з громадських організацій вони стають

Press Freedom Award (IPFA). Фонд та
кож підтримав роботу Центру про
тидії корупції з розробки моделі
управління арештованими або за
мороженими активами корумпова
них українських державних служ
бовців, в т.ч. шляхом розробки необ
хідних змін до законодавства, які
дозволили б повернути до України
вкрадені представниками поперед
ньої влади кошти.
Фонд підтримав Інститут ана
літики та адвокації, який працював
над протидією поборам за безко
штовні медичні послуги. Активісти
організації провели ґрунтовне сис
темно-структуроване дослідження
проблеми неформальних платежів
у 12 регіонах України і оприлюдни
ли результати дослідження, які до
кладно висвітлюють правові аспек
ти, громадську думку, офіційну ін
формацію, що розкриває повноту
проблеми. Результати проведеного
аналізу неформальних платежів
було покладено в основу законопро
екту «Про забезпечення прозорої ді
яльності благодійних організацій,
що діють на території закладів охо
рони здоров’я». Також на основі цьо
го дослідження було розроблено
стратегію протидії явищу нефор
мальних платежів у закладах охоро
ни здоров’я на місцевому та націо
нальному рівнях. Розуміння обсягів
неформальних платежів має бути
враховане в процесі реформування
підходів до фінансування галузі
охорони здоров’я.
2014 р. став, без перебільшення,
найбільш кризовим, з огляду на за
тримки у проведенні державних за
купівель лікарських засобів на на
ціональному рівні та зниження за
безпечення пацієнтів життєво необ
хідним лікуванням. У рамках про
екту «Пацієнтський контроль за тен
дерами МОЗу», підтриманого Фон
дом, вдалося мобілізувати ключо
вих партнерів, досягти жвавого об
говорення тем несвоєчасного прове
дення закупівель та нестачі препа
ратів для лікування смертельних
хвороб у засобах масової інформа
ції. Вдалося донести до керівництва
держави необхідність негайного
розблокування та проведення дер
жавних закупівель медичних пре
паратів. Спільна робота також спри
яла посиленню ролі Благодійного
фонду «Пацієнти України» як «па
расолькової» організації, що об’єд
нала зусилля 46 громадських орга
нізацій для досягнення суспільно
значущих цілей у сфері державних
закупівель.
Сприяння покращенню якості
політичних і виборчих процесів
У 2014 р. Фонд підтримав проведен
ня телевізійних дебатів між канди
датами у президенти України, а та
кож дебатів між політичними пар
тіями під час виборів до Верховної
Ради України. Проект був реалізова
ний Першим Національним телека
налом спільно з МГО «ІнтерньюзУкраїна», «Громадським телебачен
ням», фундацією «Суспільність» та
ГО «Центр UA». Також Фонд тради
ційно підтримав «Національний
екзит-пол» на достроковий прези
дентських та парламентських вибо
рах. До Консорціуму «Національний
екзит-пол’2014» увійшли Фонд
«Демократичні ініціативи імені
Ілька Кучеріва», Київський міжна
родний інститут соціології (КМІС)
та Український центр економічних
і політичних досліджень імені
Олександра Разумкова. Фонд під
тримав роботу 100 молодих міжна
родних спостерігачів, які представ
ляють громадські організації укра
їнської діаспори.
Запровадження механізмів
забезпечення якості
системи безоплатної
правової допомоги в Україні
Створення ефективної системи уп
равління якістю — необхідна умова
для подальшого розвитку системи
безоплатної правової допомоги. З
цією метою з 1 липня 2014 р. запро
ваджено Стандарти якості безоплат
ної вторинної правової допомоги
(БВПД) у кримінальному процесі,
дотримуватись яких зобов’язаний
кожен адвокат, який працює в сис
темі. Впровадження Стандартів
якості у роботу адвокатів системи
дозволить гарантувати всім клієн
там системи БВПД якість послуг, не
залежно від місця їх надання. Фонд
підтримав діяльність Української
фундації правової допомоги, яка,
спільно з Координаційним центром
з надання правової допомоги, роз
робила підходи і впровадила меха
нізми забезпечення якості безоплат
ної правової допомоги. Проект до
зволив інтегрувати механізми забез
печення якості правової допомоги
в загальний контекст роботи систе
ми БВПД.
Розвиток Національного
превентивного механізму
У 2014 р. Фонд підтримав видання
другої спеціальної доповіді про стан
реалізації Національного превен
тивного механізму (НПМ) в Україні,
в якій відбито узагальнені результа
ти понад 200 візитів до місць несво
боди. Окрім опису проблем, виявле
них у результаті моніторингових ві
зитів, до неї ввійшов аналіз виконан
ня відомствами попередніх реко
мендацій. Важливим досягненням
цього року стали візити до місць не
свободи виключно спільно з гро
мадськими моніторами, які отри
мали доручення Уповноваженого
ВРУ з прав людини. Розвивається й

на правах реклами

саме середовище громадських мо
ніторів, яких тепер уже більше 100.
Відбулася перша зустріч моніторів
Національного превентивного ме
ханізму, в результаті якої монітори
сформували власне бачення роз
витку середовища та своєї участі в
НПМ. Вперше було апробовано но
вий навчальний курс для людей,
котр і хочуть стати моніторами
Національного превентивного ме
ханізму.
Поширення практики заборони
дискримінації в трудовій сфері.
Індекс корпоративної рівності
На шляху до європейської інтегра
ції Україна зобов’язалася впрова
джувати всеосяжне антидискримі
наційне законодавство. У рамках
зобов’язань України перед ЄС, зокре
ма щодо впровадження процедур
заборони дискримінації на робочо
му місці, ВБО «ТОЧКА ОПОРИ» у
співпраці з Коаліцією з протидії дис
кримінації, Жіночим консорціу
мом України, Національною
Асамблеєю інвалідів України, юри
дичною компанією ЛІГА:ЗАКОН, за
початкували рейтинг «Індекс кор
поративної рівності». Партнерами
ініціативи, крім МФ «Відродження»,
виступили Американська торгі
вельна палата в Україні, Євро
пейська Бізнес Асоціація. Головна
мета ініціативи — допомогти укра
їнським компаніям адаптувати до
власних потреб європейські стан
дарти заборони дискримінації в
трудовій сфері та впровадити дієвий
і ефективний механізм запобігання
та протидії дискримінації на робо
чому місці.
Підтримка організаційного
розвитку аналітичних центрів
У 2014 р. МФ «Відродження» у співп
раці з Фондом аналітичних центрів
мережі Фундацій відкритого сус
пільства (TTF), за фінансової під
тримки Шведської агенції з міжна
родного розвитку (SIDA), розпочав
«Ініціативу з розвитку аналітичних
центрів в Україні». Партнерами ре
алізації Ініціативи витупають також
ІСАР «Єднання» та Офіс аналітич
них центрів у Брюсселі. Мета Іні
ціативи, розрахованої на 4 роки, —
покращення якості і практик прий
няття рішень органами влади через
підвищення ролі, прозорості та рів
ня довіри до аналітичних центрів.
Головні завдання Ініціативи — під
вищення ролі, впливу та рівня дові
ри до аналітичних центрів у проце
сі прийняття державних рішень і
підтримка організаційного роз
витку та міжнародного співробіт
ництва аналітичних центрів, здат
них створювати якісні дослідження
й рекомендації, які позитивно впли
ватимуть на вироблення публічної
політики.
Розвиток місцевої демократії
та самоорганізації населення
Активізація громадської активнос
ті, значною мірою обумовлена пере
могою Євромайдану, сприяла істот
ному посиленню інтересу членів те
риторіальних громад до безпосеред
ньої участі у вирішенні місцевих
проблем та розвитку системи само
організації населення. Саме на ство
рення належних правових умов, не
обхідних для такої участі, підви
щення рівня розуміння своїх прав у
сфері місцевої демократії, способів
використання форм місцевої демо
кратії тощо працювала мережа з
9 ресурсних центрів для органів са
моорганізації населення (ОСН).
Значну увагу в рамках цієї ініціати
ви було приділено вдосконаленню
місцевих актів, що створюють пере
думови для розвитку окремих форм
місцевої демократії. Активісти ре
сурсних центрів у своїй діяльності
також почали використовувати су
довий захист для відстоювання ін
тересів членів територіальних гро
мад.
Підтримка виконання Україною
Угоди про асоціацію з ЄС
Ще 2010 р. ЄС надав Україні список
критеріїв для отримання безвізово
го режиму — План дій з візової лібералізації (ПДВЛ). Втім, досі ці
критерії залишаються невиконани
ми, і, відповідно, громадяни Украї
ни змушені отримувати візи для по
їздок до країн ЄС. Тому Фонд уже ба
гато років підтримує експертні мо
ніторингові та адвокаційні зусилля
ГО «Європа без бар’єрів», спрямова
ні на наближення виконання кри
теріїв безвізового режиму. У тому
числі завдяки цим зусиллям у 2014
р. Україна нарешті виконала біль
шість завдань першої, законодавчої,
фази Плану дій з візової лібераліза
ції, і ЄС прийняв рішення про пере
хід до другої, виконавчої фази
ПДВЛ.
У 2014 р., за підтримки Фонду,
було розроблено концепцію меха
нізму координації євроінтеграцій
ної політики та підготовки урядо
вих планів виконання Угоди про
асоціацію з ЄС. Ці експертні напра
цювання отримали схвалення Кабі
нету міністрів України і лягли в
основу створення Урядового офісу з
питань європейської інтеграції як
посиленої структури у складі Секре
таріату КМУ, горизонтальної міжві
домчої координації з допомогою за
ступників міністрів з питань євро
пейської інтеграції у кожному мі
ністерстві та схвалення планів захо
дів з імплементації Угоди про асоці
ацію. Загальна логіка цих змін по
лягає в тому, що урядова політика
європейської інтеграції не повинна

невід’ємною частиною реформування країни на нових європейських засадах.
Міжнародний фонд «Відродження» активно підтримував та сприяв усім цим вище переліченим діям, діяльностям
та рухам. Саме це відбито в поданому стислому звіті за 2014
р. Розширена версія звіту з’явиться незабаром на сайті фонду. Міжнародний фонд «Відродження» й надалі сприятиме
впровадженню реформ та розвиватиме відкрите суспільство
в Україні на основі демократичних цінностей.
Євген Бистрицький, виконавчий директор
Міжнародного фонду «Відродження»

Загальна статистика проектів,
підтриманих міжнародним фондом «Відродження» у 2014 році
Загальна кількість проектів
Загальна сума, грн
Загальна кількість організацій

486
103 025 288
268

Розподіл витрат за напрямами діяльності
Програмна ініціатива

Кількість
проектів

Сума,
грн

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

Разом

486

103 025 288

Розподіл підтриманих проектів у регіонах України
Регіон

Кількість проектів

АР Крим
Вінницька обл.
Волинська обл.
Дніпропетровська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Закарпатська обл.
Запорізька обл.
Івано-Франківська обл.
м.Київ (у тому числі
всеукраїнські проекти)
Київська обл.
Кіровоградська обл.
Луганська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.
Рівненська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
Харківська обл.
Херсонська обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл.
Чернівецька обл.
Чернігівська обл.
Операційні проекти
РАЗОМ

виокремлюватися в окрему галузь,
а має бути інтегрованою й наскріз
ною складовою діяльності уряду за
галом і кожного міністерства зокре
ма.
Угода про асоціацію з ЄС перед
бачає важливу для громадянського
суспільства інновацію у вигляді
окремого двостороннього органу
асоціації на громадському рівні —
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Відповідно до
Угоди, завдання цієї Платформи по
лягає у сприянні виконанню Угоди
— зокрема, шляхом надання своїх
оцінок, висновків, рекомендацій до
урядових двосторонніх органів у
рамках Угоди. Таким чином, грома
дянське суспільство отримує визна
чене Угодою інституційне місце у
двосторонніх відносинах із ЄС.
Зважаючи на важливість питання, у
2014 р. МФ «Відродження» безпосе
редньо долучився до ведення склад
ного діалогу з європейською сторо
ною, якою, за Угодою, визначено
Європейський економічний і соці
альний комітет, та різними сектора
ми громадянського суспільства
України щодо утворення Українсь
кої частини Платформи громадян
ського суспільства Україна-ЄС.
Підписання Угоди про асоціа
цію з ЄС відкрило для України нові
можливості та переваги, насампе
ред у рамках глибокої і всеосяжної
зони вільної торгівлі, яка передба
чала спрощення доступу на ринок
ЄС для українських виробників.
Втім, в Україні бракувало інформа
ції про практичні питання включен
ня українських підприємств до єв
ропейського економічного просто
ру та можливостей експорту до ЄС.
Фонд відреагував на цю потребу,
підтримавши низку інформаційнопросвітницьких проектів щодо
практики роботи в умовах зони віль
ної торгівлі з ЄС. Ці проекти перед
бачали видання практичних реко
мендацій для українського малого
та середнього бізнесу і проведення
інформаційно-просвітницьких та
навчальних заходів у регіонах для
цієї цільової аудиторії. Зокрема, за
підтримки МФВ було видано посіб
ник-путівник «Відкриття ринків в
ЄС», методичний посібник «Роз
виток експертного потенціалу віт
чизняних товаровиробників харчо
вої промисловості» та «Базовий по
сібник з інтернаціоналізації бізне
су та виходу на ринки Європейського
Союзу».
Вимогою часу для всіх українсь
ких ЗМІ стає підвищення рівня фа
хової обізнаності журналістів у те
матиці європейської інтеграції. То
му Фонд підтримав низку проектів
у рамках конкурсу «Навчання для
ЗМІ: як цікаво та без міфів висвітлю
вати європейську інтеграцію», спря
мованого на посилення потенціалу
ЗМІ, а також громадянської журна
лістики професійно, об’єктивно й
цікаво висвітлювати європейську ін
теграцію, зокрема на повсякденно
му рівні. Очікується, що впродовж
2015 р. понад 250 журналістів різно
манітних ЗМІ пройдуть відповідне
навчання.
У березні 2014 р. за підтримки
Фонду розпочав свою роботу Офіс
зв’язку українських аналітичних
центрів у Брюсселі. Офіс став по
стійним представництвом і неза
лежним каналом впливу та зв’язку
в ЄС для українського аналітичного
сектора. У 2014 р. Офіс проводив ре
гулярні консультації зі службами та
відділами інституцій ЄС; встановив

Сума, грн.

2
10
8
12
12
6
16
5
8

222 544
1 317 739
709 657
1 055 841
726 170
426 003
1 673 047
576 481
845 804

157

45 588 274

6
7
12
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6
15
13
4
7
3
29
15
6
8
2
7
89
486

4 366 249
1 400 900
830 418
1 733 559
346 581
1 632 940
3 392 605
357 300
762 272
178 900
5 427 837
1 884 045
542 424
878 933
225 940
1 122 824
24 800 001
103 025 288

партнерські відносини з аналітич
ними центрами Брюсселю та країн
— членів ЄС; організував низку візи
тів українських експертів до Брюс
селя та провів численні публічні за
ходи щодо розвитку подій в Україні.
Сьогодні членами Офісу є 21 укра
їнський аналітичний центр.
«Індекс європейської інтеграції країн Східного партнерст
ва-2014». Фонд підготував українсь
ку частину цього міжнародного
проекту, який порівнює прогрес
шести країн Східного партнерства
(Азербайджан, Білорусь, Вірменія,
Грузія, Молдова, Україна) у зв’язках
із ЄС на різних рівнях. Результати
Індексу-2014 свідчать, що серед кра
їн Східного партнерства дедалі
збільшується диференціація, яка ви
магає, відповідно, і більш диферен
ційованого політичного підходу з
боку ЄС. Зокрема, необхідне вио
кремлення політики щодо країн,
які влітку 2014 р. підписали Угоди
про асоціацію з ЄС, — Грузії, Мол
дови та України. Як свідчить Індекс,
на момент підписання Угоди про
асоціацію Україна залишалася на
третьому місці серед цих трьох кра
їн Східного партнерства за рівнем
наближення законодавства та дер
жавної політики до європейських
стандартів.
Посилення правових
можливостей, доступу
до соціальних послуг
та інтеграції ромських громад
У 2014 р. Фонд спрямував свою ак
тивність на захист прав та протидію
дискримінації ромів, розширення
їх доступу до освіти й медицини,
розвиток публічної політики щодо
ромів, а також допомогу вимуше
ним переселенцям ромського похо
дження і протидію антиромським
настроям, що посилилися в деяких
регіонах України. Фонд підтримав
надання безоплатних правових і со
ціальних послуг ромським роди
нам та посилення координації зу
силь органів влади, відповідальних
за надання допомоги вимушеним
переселенцям. У регіонах із най
більшими компактними поселен
нями ромів Фонд продовжив під
тримувати Центри правової допо
моги в ромських громадах, де пра
цюють професійні юристи ромсько
го походження. Фонд також підтри
мав роботу ромських медичних по
середників та просування цієї моде
лі на державному рівні. Задля по
кращення доступу ромських дітей
до освіти, за підтримки Фонду, в чо
тирьох областях — Одеській, Во
линськ ій, Закарпатській та Чер
каській — відкрилися Центри роз
витку батьків, у яких досвідчені пе
дагоги навчають батьків відпові
дального підходу до виховання ді
тей від народження до шкільного
віку. Фонд також підтримав першу
Школу з прав людини для ромських
активістів, яку провела молодіжна
організація «М’Арт».
Десятий рік поспіль Ромська
програмна ініціатива МФВ, у співп
раці з Ромським освітнім фондом
(Угорщина), координує в Україні
програму стипендій «Право та гума
нітарні дисципліни». У 2014 р. ми на
дали 106 стипендій для навчання
ромських студентів у середніх спе
ціальних та вищих навчальних за
кладах України.
Докладнішу інформацію про
діяльність МФ «Відродження» ви
можете знайти на сайті www.irf.ua

