
 

 

 

 

 

 



 

Річний звіт МФВ за 2004 рік 

2004/1000. Розвиток громадянського суспільства 

2004/1100.           Програма "Посилення впливу громадянського суспільства" 

2004/1110.                     Підтримка відкритості виборчих процесів в Україні 

2004/1150.                     Мережа регіонального партнерства 

2004/1160.                     Позаконкурсні та іноваційні проекти 

2004/1300.           Програма "Схід-Схід: партнерство без кордонів" 

2004/1310.                     Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні 

2004/1320.                     Участь громадян України у проектах, підтриманих 

програмою "Схід-Схід" за кордоном 

2004/1500.           Програма "Рома України" 

2004/1700.           Європейська програма 

2004/2000. Верховенство права 

2004/2100.           Захист прав людини і основних свобод 

2004/2200.           Сприяння судовій реформі в Україні 

2004/2300.           Сприяння реформуванню пенітенціарної системи в Україні 

2004/2400.           Підтримка і розвиток юридичних клінік 

2004/2500.           Позаконкурсні та іноваційні проекти 

2004/3000. Засоби масової інформації 

2004/3100.           Розвиток інформаційного мовлення та підтримка діяльності 

Інтернет-ЗМІ в Україні 

2004/3200.           Становлення та розвиток професійних асоціацій, об’єднань 

працівників ЗМІ, підвищення професійного рівня журналістів 

2004/3300.           Реформування медіа-законодавства, створення законодавчих 

гарантій свободи слова та права на інформацію 

2004/3400.           Підтримка стажувань, участі у міжнародних конференціях, 

забезпечення висвітлення важливих закордонних подій 

2004/3500.           Громадський моніторинг стану свободи слова та права на 

інформацію, захист прав журналістів та ЗМІ 

2004/3700.           Підготовка та поширення інформаційних продуктів з метою 

підвищення відповідальності й підзвітності органів влади 

2004/3800.           Підтримка збалансованого висвітлення ЗМІ виборчої кампанії 

2004/3900.           Різне 

2004/4000. Розвиток інформаційного суспільства 

2004/4100.           Інформаційна програма 

2004/4110.                     Інформаційне суспільство та вибори 

2004/4120.                     Інформаційна політика 

2004/4130.                     Електронне урядування 

2004/4140.                     Регіональні інформаційні портали та інформаційні центри 

на базі публічних бібліотек 

2004/4150.                     Різне 

2004/4200.           Соціальний капітал і академічні публікації 
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2004/4210.                     Переклад зарубіжної літератури українською мовою з 

гуманітарних і суспільних дисциплін 

2004/4220.                     Переклад німецької літератури українською мовою 

2004/4230.                     Переклад сучасної британської літератури українською 

мовою 

2004/4240.                     Переклад сучасної французької політичної філософії 

українською мовою 

2004/4250.                     Переклад зарубіжної літератури з питань верховенства 

права 

2004/4290.                     Позаконкурсні та іноваційні проекти 

2004/5000. Освітні програми 

2004/5100.           Підтримка вищої освіти 

2004/5200.           Аналіз освітньої політики та реформування освіти 

2004/5210.                     Мережа центрів освітньої політики 

2004/5220.                     Центр тестових технологій 

2004/5230.                     Навчальний курс "Європейські студії" для шкіл 

2004/5240.                     Різне 

2004/5300.           Міжнародна освіта 

2004/5310.                     Інформаційно-консультативні центри з питань освіти за 

кордоном 

2004/5320.                     Центральноєвропейський університет 

2004/5340.                     Мережеві програми стипендій 

2004/6000. Ініціативи у галузі охорони здоров’я 

2004/6100.           Зменшення шкоди від вживання наркотиків 

2004/6200.           Зменшення ризику ВІЛ-інфікування серед представників 

вразливих груп 

2004/6300.           Нові підходи до лікування залежності та профілактики ВІЛ-

інфекції 

2004/6500.           Швайцерівські семінари і конференції 

2004/6600.           Зальцбурзькі семінари 

2004/6700.           Захист прав людей з обмеженими можливостями 

2004/6800.           Різне 
 

 

Структура витрат за напрямами діяльності 

Структура операційної діяльності 

Розподіл підтриманих проектів за регіонами України 

Організації, що отримали гранти Міжнародного фонду "Відродження" 2004 року 
 

 
 

Загальна статистика 

Загальна кількість проектів: 818. 

Загальна сума: $ 6 185 284 

http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2888
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2888
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2942
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2951
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2951
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2952
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2952
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2943
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2943
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2944
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2824
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2835
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2849
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2851
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2520
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2926
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2939
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2834
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2859
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2859
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2918
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2920
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2821
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2848
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2839
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2839
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2855
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2855
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2850
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2832
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2853
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#chapter2928
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#show_direct_o_statistics
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#show_oper_statistics
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#show_region_o_statistics
http://www.int.irf.kiev.ua/files/ukr/projects_re_810_ua_ar_2004.html#show_grantee_statistics


Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 21 $ 81 229 

Вінницька обл. 6 $ 37 845 

Волинська обл. 11 $ 30 290 

Дніпропетровська обл. 21 $ 190 161 

Донецька обл. 32 $ 304 316 

Житомирська обл. 8 $ 42 631 

Закарпатська обл. 35 $ 121 062 

Запорізька обл. 15 $ 59 061 

Івано-Франківська обл. 12 $ 66 594 

Київська обл. 3 $ 12 013 

Кіровоградська обл. 6 $ 34 825 

Луганська обл. 12 $ 78 062 

Львівська обл. 31 $ 98 331 

м. Київ 104 $ 622 823 

Миколаївська обл. 6 $ 33 866 

Одеська обл. 26 $ 93 419 

Полтавська обл. 9 $ 54 450 

Рівненська обл. 6 $ 14 649 

Сумська обл. 11 $ 62 759 

Тернопільська обл. 9 $ 21 772 

Харківська обл. 24 $ 68 073 

Херсонська обл. 7 $ 107 697 

Хмельницька обл. 8 $ 42 874 

Черкаська обл. 7 $ 48 151 

Чернівецька обл. 13 $ 63 950 

Чернігівська обл. 23 $ 124 028 

Всеукраїнські проекти 352 $ 3 670 353 

Разом: 818 $ 6 185 284 

 

 
 

Розвиток громадянського 

суспільства 



Кількість проектів: 257  

Сума: $ 1 395 303 

Частка у загальній сумі грантів: 22,56 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 5 $ 6 503 

Волинська обл. 7 $ 13 669 

Дніпропетровська обл. 3 $ 5 688 

Донецька обл. 5 $ 24 721 

Житомирська обл. 2 $ 6 207 

Закарпатська обл. 25 $ 51 838 

Запорізька обл. 5 $ 5 170 

Івано-Франківська обл. 5 $ 10 545 

Київська обл. 1 $ 3 165 

Кіровоградська обл. 1 $ 3 547 

Луганська обл. 3 $ 15 409 

Львівська обл. 16 $ 23 843 

м. Київ 57 $ 294 413 

Миколаївська обл. 2 $ 18 000 

Одеська обл. 13 $ 19 648 

Полтавська обл. 1 $ 3 000 

Рівненська обл. 2 $ 400 

Сумська обл. 2 $ 9 203 

Тернопільська обл. 4 $ 1 499 

Харківська обл. 8 $ 8 833 

Черкаська обл. 2 $ 2 202 

Чернівецька обл. 4 $ 6 147 

Чернігівська обл. 8 $ 15 825 

Всеукраїнські проекти 76 $ 845 828 

Разом: 257 $ 1 395 303 

 

 

Програма "Посилення впливу 

громадянського суспільства" 

Кількість проектів: 72  

Сума: $ 817 414 

Частка у загальній сумі грантів: 13,22 % 



2004 рік може війти в історію України як час реального зародження 

громадянського суспільства в державі, що лише 13 років тому стала на шлях 

розбудови власної незалежності та демократичних засад організації свого 

життя. Потужним імпульсом до безпрецедентного сплеску громадсько-

політичної активності в Україні стали події, пов’язані з президентською 

виборчою кампанією. Саме грубе нехтування правом громадян вільно та 

самостійно формувати владу, що унаочнилося в тотальній фальсифікації 

результатів другого туру виборів (21 листопада 2004 року) й стало апогеєм 

звичної практики попереднього політичного режиму здійснювати управління 

державою, не враховуючи справжні настрої, інтереси та очікування її громадян. 

Громадяни ж убачали в президентських виборах легітимний спосіб зміни не 

лише персонального складу вищих ешелонів виконавчої влади в Україні, але, 

насамперед, характеру діяльності держави, визначення пріоритетів, цілей та 

реалізації державної політики в інтересах всіх верств українського суспільства. 

Тому президентська виборча кампанія 2004 року попала у фокус уваги всього 

суспільства загалом та громадських організацій зокрема. 

Міжнародний Фонд “Відродження” приділив значну увагу підтримці 

найрізноманітніших громадських ініціатив, спрямованих на проведення 

вільних та чесних виборів. Зокрема, в межах програми “Посилення впливу 

громадянського суспільства” було підтримано проекти, спрямовані на: 

здійснення незалежного аналізу програм кандидатів у президенти, 

налагодження системи неупередженого та збалансованого інформування 

виборців про перебіг виборчої кампанії, моніторинг списку виборців та 

порушень виборчого законодавства, функціонування системи інтерактивного 

вивчення норм виборчого законодавства, незалежне визначення попередніх 

результатів виборів на підставі проведення опитування людей на виході з 

виборчих дільниць (екзит-пол). Окрім того, було надано підтримку проектам, 

що забезпечували незалежний моніторинг резонансних виборів міського 

голови Мукачева (Закарпатська обл.), довиборів до ВРУ на Одещині тощо. 

Монтіоринг врахування владою інтересів різних суспільних груп, насамперед, 

національних меншин, був одним з пріоритетних напрямків програми. Так, за 

підтримки МФВ було проаналізовано виконання вітчизняного законодавства 

щодо прав корінних народів Криму та ромського населення Закарпаття. Значну 

увагу МФВ приділив налагодженню ефективних механізмів взаємодії органів 

місцевого самоврядування й органів державної влади. За підтримки Фонду 

наприкінці 2004 року розпочався непростий діалог між лідерами місцевого 

самоврядування та керівництвом правоохоронних органів держави про 

налагодження нормальної взаємодії, надто під час організації і проведення 

виборів. 

Провідним завданням громадянського суспільства є вплив на вироблення 

державою рішень щодо розв'язання нагальних проблем повсякденного життя 

сучасного суспільства. Міжнародний фонд “Відродження” у 2004 році 



продовжував підтримувати співпрацю громадських організацій з органами 

державної влади у сфері залучення громадськості до оцінювання проектів 

регуляторних актів, незалежної експертизи законодавства з питань правової 

політики, місцевого самоврядування, діяльності інституцій громадянського 

суспільства та європейської інтеграції. Окремої згадки заслуговує заснування 

Громадсько-політичної консультативної ради при Голові ВРУ, завдяки якій 

лідери інституцій громадянського суспільства отримали реальний шанс 

висловити керівництву українського парламенту свої позиції з актуальних 

суспільно-політичних питань. 

Ефективна система взаємодії громадських організацій та влади потребує 

спроможності інституцій громадянського суспільства виробляти конкретні 

пропозиції щодо цілей та форм реалізації державної політики. За підтримки 

МФВ було реалізовано проекти, спрямовані на оптимізацію освітньої політики 

та питань законодавчого регулювання трудової еміграції. 

Традиційно, значну увагу МФВ приділяв посиленню організаційної 

спроможності громадських організацій. За підтримки Фонду активно діяв 

Секретаріат Коаліції громадських організацій “Новий вибір-2004”, відбулася 

низка громадських Форумів, підтримано стажувальні поїздки предстваників 

вітчизняних НДО до своїх іноземних колег, надано підтримку діяльності 

Центру сучасного мистецтва. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Волинська обл. 2 $ 12 900 

Дніпропетровська обл. 1 $ 5 000 

Донецька обл. 1 $ 5 000 

Житомирська обл. 1 $ 6 000 

Закарпатська обл. 4 $ 14 710 

Івано-Франківська обл. 1 $ 2 000 

Київська обл. 1 $ 3 165 

Луганська обл. 1 $ 7 000 

Львівська обл. 4 $ 12 830 

м. Київ 13 $ 247 670 

Миколаївська обл. 2 $ 18 000 

Одеська обл. 1 $ 10 000 

Полтавська обл. 1 $ 3 000 

Сумська обл. 1 $ 9 000 

Харківська обл. 1 $ 4 033 

Чернівецька обл. 1 $ 4 500 

Чернігівська обл. 1 $ 5 445 



Всеукраїнські проекти 35 $ 447 161 

Разом: 72 $ 817 414 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Фонд "Європа ХХІ", м. Київ. 

Керівник проекту: Підлуська Інна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Проведення форуму НУО у Харькові, на якому його учасники 

(біля 250 представників громадських організацій різних областей України) 

нададуть оцінку ролі та результатів діяльності громадських організацій та 

моніторингових НУО у виборчий та поствиборчий період, проаналізують 

наслідки (ризики) суспільно-політичних змін в Україні у різних сферах 

суспільного життя (політика, економіка, правозахист, соціальна, інформаційна 

сфери) з метою вироблення плану дій та загальної стратегії щодо діяльності 

НУО у подоланні кризи. 

Сума: $ 25 800  

Організація: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Бураковський Ігор Валентинович. 

Зміст проекту: Проведення круглого столу за участю експертів для 

обговорення загрози економічної кризи та можливості економічної автомізації 

регіонів 

Сума: $ 3 777  

 

 

Підтримка відкритості виборчих процесів в Україні 

Кількість проектів: 35  

Сума: $ 368 080 

Частка у загальній сумі грантів: 5,95 % 

Головна подія суспільно-політичного життя України 2004 року – вибори 

нового Президента держави — не могла залишитися поза прискіпливою 

увагою вітчизняних інституцій громадянського суспільства. Тому одним 

з провідних напрямів діяльності Міжнародного фонду “Відродження” 

2004 року було підтримання громадських ініціатив і виконання власних 

операційних проектів, що спрямовані на забезпечення чесного та 

вільного виборчого процесу в Україні. З цією метою Фонд фінансував 

проекти за такими напрямами: підтримка моніторингових коаліцій 

громадських організацій; моніторинг висвітлення виборчої кампанії у 

ЗМІ; підтримка проведення екзит-полу; підтримка громадських ініціатив, 



спрямованих на захист прав виборців; інформаційно-просвітницька 

кампанія; мобілізація виборців; консолідація громадянського 

суспільства; підтримка діяльності Громадських рад у Верховній Раді 

України. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка та організаційне забезпечення спільних 

ініціатив організацій-учасниць Громадської коаліції "Новий вибір - 

2004", в тому числі проведення прес-конференцій, підготовка форуму 

моніторингових організацій "Новий вибір України", здійснення 

моніторингових поїздок в регіони, інформаційна підтримка учасників 

коаліції в регіонах, підтримка інтернет ресурсу www.monitor.org.ua 

Сума: $ 25 355  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Подопригора Микола Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення круглого столу коаліції "Новий вибір — 

2004" у м.Ромни, Сумської області. Круглий стіл присвячено аналізу 

перебігу виборів міського Голови м.Ромни, із залученням експертів 

моніторингових організацій та представників ЗМІ. 

Сума: $ 345  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Кошель Олексій Миколайович. 

Зміст проекту: Видання газети "Точка зору" громадської коаліції 

"Новий вибір — 2004" з метою інформування громадськості про перебіг 

виборчої кампанії, діяльність громадської коаліції "Новий вибір - 2004". 

Сума: $ 4 500  

Організація: Секретаріат Коаліції громадських організацій України 

"Свобода вибору", м. Київ. 

Керівник проекту: Солонтай Олександр Гейзович. 

Зміст проекту: Забезпечення прозорого і справедливого перебігу 

кампанії з обрання міського голови м. Мукачево. Напрацювання методик 

проведення моніторингових, інформаційних і просвітницьких проектів, 

здійснюваних НУО під час виборів. 

Сума: $ 6 460  

Організація: Благодійний фонд "Демократичні ініціативи", м. Київ. 

Керівник проекту: Кучерів Ілько Ількович. 

Зміст проекту: Інформаційне обслуговування виборчого процесу: 

опитування "екзит/ролінг пол" під час виборів мера м.Мукачево 18 



квітня 2004 року. 

Сума: $ 2 737  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Подопригора Микола Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення семінару-тренінгу для учасників коаліції 

"Новий вибір - 2004" з регіонів. Ознайомлення представників НУО з 

положеннями виборчого законодавства, особливостями участі 

громадських організацій у спостереженні за виборами та специфікою 

моніторингової діяльності в преріод виборів, роль і місце ЗМІ, 

соціологічних та аналітичних досліджень у виборчий період, основні 

завдання правозахисної та просвітницької діяльності НУО під час 

виборів. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Громадська організація "Луганський обласний центр 

політичних та соціологічних досліджень "Політсоціум", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Іванов Володимир Валентинович. 

Зміст проекту: Підготовка та видання учбового посібника у формі 

коміксів "Варіанти порушення виборчого законодавства. Як діяти 

спостерігачеві". 

Сума: $ 7 000  

Організація: Громадська організація "Інститут політичної освіти", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Таран Віктор Вікторович. 

Зміст проекту: Навчання групи мультиплікаторів-тренерів для 

підготовки членів виборчих комісій і спостерігачів. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Громада м. Юнокомунарівська, м. Юнокомунарівськ. 

Керівник проекту: Леоненко Любов Федорівна. 

Зміст проекту: Забезпечення активної і свідомої участі громадян у 

виборчому процесі. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Верзун Петро Юрійович. 

Зміст проекту: Мобілізація молодих виборців Волині. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Нікопольська молодіжна організація "Сокіл", м. Нікополь. 

Керівник проекту: Близнюк Віктор Олександрович. 

Зміст проекту: Активна інформаційно-просвітницька, моніторингова і 



правозахисна робота на терені колишнього Нікопольського 35 в.о. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Чернігівське міське відділення Всеукраїнської громадської 

організації "Комітет виборців України", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Паперний Юрій Володимирович. 

Зміст проекту: Перевірка списків виборців у чернігівському виборчому 

окрузі №206 й оприлюднення фактів порушення Закону про вибори 

Президента України в частині формування списків виборців. 

Сума: $ 5 445  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Подопригора Микола Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення семінару-тренінгу для учасників коаліції 

"Новий вибір - 2004" з регіонів. Ознайомлення представників НУО з 

положеннями виборчого законодавства, особливостями участі 

громадських організацій у спостереженні за виборами та специфікою 

моніторингової діяльності в преріод виборів, роль і місце ЗМІ, 

соціологічних та аналітичних досліджень у виборчий період, основні 

завдання правозахисної та просвітницької діяльності НУО під час 

виборів. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Громадська організація "Лабораторія законодавчих 

ініціатив", м. Київ. 

Керівник проекту: Синьоокий Олександр Вікторович. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу діяльності депутатського 

корпусу на предмет відповідності передвиборчим обіцянкам, проведення 

політичного і галузевого аналізу законопроектної діяльності ВР України. 

Сума: $ 30 000  

Організація: Незалежний центр політичних досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Тищенко Юлія Анатоліївна. 

Зміст проекту: Дослідження особливостей перебігу виборчих кампаній 

на селі, підготовка рекомендацій щодо усунення важелів 

адміністративного тиску на сільських виборців. 

Сума: $ 18 250  

Організація: Школа політичної аналітики, м. Київ. 

Керівник проекту: Павленко Ростислав Миколайович. 

Зміст проекту: Дослідження дій кандидатів під час виборів, 

застосування ними виборчих технологій, поширення результатів аналізу 

в популярній формі через брошури, вкладки до ЗМІ, презентації в 

регіонах, підготовку та проведення радіопрограм. 

Сума: $ 25 000  



Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Комітет 

молодих виборців України", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаян Євген Леонідович. 

Зміст проекту: Просвітницька кампанія серед молодих виборців. 

Сума: $ 12 000  

Організація: Житомирська міська громадська організація "Інститут 

впровадження новацій", м. Житомир. 

Керівник проекту: Круківський Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Убезпечення членів виборчих комісій і посадових осіб 

органів влади, які причетні до виборчого процесу, від прийняття рішень, 

що тягнуть за собою кримінальну або адміністративну відповідальність. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Фонд розвитку міста Миколаєва, м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Золотухін Михайло Євгенович. 

Зміст проекту: Створення інформаційно-методичного центру в 

Миколаєві; підтримка мережі регіональних координаторів коаліції 

"Новий вибір-2004". 

Сума: $ 10 000  

Організація: Суспільно-гуманітарний консорціум "Генеза", м. Львів. 

Керівник проекту: Скочиляс Любомир Степанович. 

Зміст проекту: Модернізація громадського інтернет-видання "Культура і 

політика" з метою сприяння проведенню вільних і чесних виборів в 

Україні. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Інститут розвитку міста Івано-Франківськ, м. Івано-

Франківськ,. 

Керівник проекту: Кімакович Віктор Євстахійович. 

Зміст проекту: Висвітлення позицій кандидатів у президенти з тих 

питань, що найбільше цікавлять виборців Івано-Франківської області. 

Поширення цієї інформації через ЗМІ й НУО області. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Білоцерківська міська молодіжна громадська організація 

"Молода еліта", м. Біла Церква. 

Керівник проекту: Олійник Олег Олександрович. 

Зміст проекту: Здійснення громадського контролю за проведенням 

виборів Президента Україна - 2004. 

Сума: $ 3 165  

Організація: Полтавська міська спілка жінок "Чураївна", м. Полтава. 

Керівник проекту: Курилко Вікторія Олексіївна. 

Зміст проекту: Сприяння участі сільських жінок Полтавщини в 



громадянських процесах. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Львівський центр соціального захисту та реабілітації 

інвалідів "Созарін", м. Львів. 

Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Моніторинг дотримання виборчих прав неповносправних 

під час голосування. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Громадська організація "Інститут виборчого права", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Богашева Наталія Владиславівна. 

Зміст проекту: Створення системи інтерактивного вивчення 

законодавства про вибори Президента України. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Благодійний фонд "Демократичні ініціативи", м. Київ. 

Керівник проекту: Кучерів Ілько Ількович. 

Зміст проекту: Інформація про громадську думку та кампанія екзит-пол 

— 2004 року. 

Сума: $ 24 970  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Секретаріату коаліції громадських 

організацій "Новий вибір — 2004", створення механізму інформаційного 

менеджменту та роботи з учасниками коаліції. Забезпечення кампанії 

інформування міжнародної спільноти про перебіг виборів Президента 

України через проведення прес-конференцій у Москві та Варшаві. 

Залучення моніторингових організацій до проведення прес-конференцій 

на медійних майданчиках Києва. 

Сума: $ 47 350  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підготовка та проведення 1-2 жовтня 2004 року форуму 

моніторингових НУО "Новий вибір України", із залученням 250 

організацій, що реалізують виборчі проекти, з метою аналізу 

передвиборчої ситуації, узгодження позицій та методик моніторингу та 

спостереження, підтримки проектів соціологічного опитування виборців 

на виході з дільниць; проведення незалежних телевізійних дебатів, 

ухвалення звернень до виборців та представників влади. 

Сума: $ 37 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування конкурсу проектних заявок виборчої 

тематики й удосконалення технічних можливостей веб-сайту Marketplace 



for Donors. 

Сума: $ 4 400  

Організація: Секретаріат Коаліції громадських організацій України 

"Свобода вибору", м. Київ. 

Керівник проекту: Плотніков Михайло Анатолійович. 

Зміст проекту: Забезпечення ефективної роботи спеціалізованого 

багатофункціонального інформаційного ресурсу "Гаряча лінія". 

Сума: $ 3 475  

Організація: Конгрес національних громад України, м. Київ. 

Керівник проекту: Зісельс Йосип Самійлович. 

Зміст проекту: Аналіз програм кандидатів у Президенти України, 

моніторинг друкованих та електронних ЗМІ; моніторинг передвиборчих 

заходів кандидатів у Президенти на предмет проявів національної і 

релігійної нетерпимості під час проведення виборчої кампанії. 

Сума: $ 4 000  

Організація: ГО "Антикорупційний комітет", м. Київ . 

Керівник проекту: Ярова Анна Олександрівна. 

Зміст проекту: Моніторинг громадських заходів кандидатів на посаду 

Президента, ЗМІ; систематизація інформації з фінансування виборчої 

кампанії, розробка рекомендацій для внесення змін у виборче 

законодавство. 

Сума: $ 9 075  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Аудит проведення екзит-полу іноземними і місцевими 

фахівцями. 

Сума: $ 21 053  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Кошель Олексій Миколайович. 

Зміст проекту: Видання спеціального випуску "Точки зору", газети 

громадської коаліції "Новий вибір-2004" 

Сума: $ 2 650  

Організація: Фонд "Європа ХХІ", м. Київ. 

Керівник проекту: Підлуська Інна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Проведення кампанії у ЗМІ та поширення інформаційних 

матеріалів з метою забезпечення організованого чергування громадян-

виборців на виборчих дільницях під час підрахунку голосів. 

Сума: $ 6 350  

 



 

Мережа регіонального партнерства 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 42 735 

Частка у загальній сумі грантів: 0,69 % 

Міжнародний фонд "Відродження" створює умови для ефективного 

спілкування між активними представниками третього сектора, що 

передбачає обмін досвідом у здійсненні успішних проектів, поглиблення 

співпраці та партнерства між недержавними організаціями. 2001 року 

було створено мережу регіональних інформаційних партнерів МФВ, до 

якої увійшли громадські організації з усіх областей України. Як наслідок, 

у 2001–2004 роках значно зросла кількість проектних пропозицій від 

регіональних неурядових організацій. 2004 року МФВ продовжив 

практику цього ефективного виду співпраці з недержавними 

організаціями в усіх областях України та Автономній Республіці Крим.  

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка 2004 року діяльності мережі неурядових 

організацій - інформаційних партнерів МФВ у 24 областях України та у 

містах Сімферополі та Севастополі. 

Сума: $ 42 735  

 

 

Позаконкурсні та іноваційні проекти 

Кількість проектів: 34  

Сума: $ 377 022 

Частка у загальній сумі грантів: 6,10 % 

Міжнародний фонд “Відродження” у 2004 році продовжив традицію 

підтримки деяких іноваційних проектів, що виходили за часові та 

тематичні межі програмних конкурсів. Окремо слід згадати підтримку 

низки ініціатив, що практично не мають аналогів в попередньому досвіді 

роботи МФВ та інших донорських організацій у нашій країні.  

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Миколаївська обласна громадська організація "Спілка 

власників землі", м. Миколаїв. 



Керівник проекту: Гурін Володимир Петрович. 

Зміст проекту: Створення мережі інформаційно-методичних центрів у 

Доманівському, Миколаївському, Жовтневому районах Миколаївської 

області для напрацювання механізму участі селян у вирішені земельних 

та майнових питань. 

Сума: $ 8 000  

Організація: Інститут міжнародних досліджень процесів інтеграції та 

глобалізації, м. Київ. 

Керівник проекту: Струк Ольга Миколаївна. 

Зміст проекту: Видання збірника матеріалів парламентських слухань 

"Зовнішня політика України як інструмент забезпечення національних 

інтересів держави: здобутки, реалії та перспективи". 

Сума: $ 2 500  

Організація: Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та 

розвиток", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович. 

Зміст проекту: Сприяння принципам толерантності у стосунках між 

різними культурами на Кримському півострові; запровадження 

принципів розуміння крос-культурної адаптації та взаємоповаги до 

інших культур серед політиків, працівників виконавчої влади, лідерів 

НУО, ЗМІ. 

Сума: $ 70 000  

Організація: Сімферопольська міська ГО "Регіональне ресурсне 

агентство "Крим-перспектива", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович. 

Зміст проекту: Підвищення професіоналізму правозахисних неурядових 

організацій і локальних лідерів у проведенні моніторингу прав етнічних 

спільнот в АР Крим, розвиток системи моніторингу дискриминації і 

нетолерантного ставлення до етнічних спільнот Криму, сприяння 

поширенню механізмів впливу етнічних спільнот Криму на процес 

прийняття рішень державними інституціями. 

Сума: $ 80 000  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Онух Єжи. 

Зміст проекту: Розвиток програмної діяльності Центру сучасного 

мистецтва. 

Сума: $ 17 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Відзначення осіб і структур, залучених до розвитку 

Західного регіону, через їх активну діяльність у різноманітних сферах, 



зокрема у розвитку громадянського суспільства Галиччини. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Асоціація "Нова музика", м. Одеса. 

Керівник проекту: Цепколенко Кармела Семенівна. 

Зміст проекту: Проведення 10-го ювілейного Міжнародного фестивалю 

сучасного мистецтва "Два дні й дві ночі нової музики". 

Сума: $ 10 000  

Організація: Благодійний продюсерський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Жолдак Катерина Валеріївна. 

Зміст проекту: Постановка вистави "Ромео і Джульєтта" за 

однойменною п'єсою У. Шекспіра - завершальний етап у створенні 

незалежного відкритого простору в Україні. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Інститут конкурентного суспільства, м. Київ. 

Керівник проекту: Ляпіна Ксенія Михайлівна. 

Зміст проекту: Видання посібника про нові можливості діалогу між 

владою та громадськістю у межах регуляторної політики. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Товариство дослідників Центрально-Східної Європи, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Яковенко Наталія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка видання 10 випуску Українського 

гуманітарного огляду. 

Сума: $ 1 050  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Розвиток у Республіці Білорусь інформаційно-

аналітичного видання "Наша думка" (www.nmn.by). 

Сума: $ 24 900  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Діалог моніторингових НУО України з громадськістю і 

донорськими організаціями США. 

Сума: $ 14 159  

Організація: Секретаріат Коаліції громадських організацій України 

"Свобода вибору", м. Київ. 

Керівник проекту: Свєнтицький Володимир Чеславович. 

Зміст проекту: 3дійснення низки громадських моніторингових ініціатив 

з проведення звірки списків виборців; підтримка інформаційного ресурсу 

("Гаряча лінія"), проведення паралельного підрахунку голосів, 



моніторинг виборчих порушень та публічне його оприлюднення. 

Сума: $ 4 194  

Організація: Ужгородська районна організація "Союз Українок", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Федорова Олена Василівна. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу щодо забезпечення прав ромів 

Закарпаття в галузі освіти й охорони здоров'я у світлі виконання 

регіональної та національної програм допомоги ромському населенню. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Інститут демократії 

та соціальних процесів", м. Київ. 

Керівник проекту: Карабанов Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Друк "Білої книги трудової міграції громадян України". 

Розробка законопроекту щодо регулювання діяльності фірм-

посередників, котрі здійснюють свою діяльність у сфері 

працевлаштування громадян України за кордоном. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Громадська організація "Інститут аналізу державної та 

регіональної політики", м. Луцьк. 

Керівник проекту: Савчук Олег Анатолійович. 

Зміст проекту: Утворення системи громадської взаємодії і суспільної 

підтримки сільських громад шляхом публічного обговорення 

проблемних питань теритроіальних громад. 

Сума: $ 4 900  

Організація: Хустська районна громадська організація Хустського 

Агенства регіонального розвитку "Хуст-Європа-Центр", м. Хуст. 

Керівник проекту: Сабадош Віктор Михайлович. 

Зміст проекту: Навчання представників громади і публікація посібника з 

організації та проведенню громадських слухань. 

Сума: $ 4 710  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романі Яг", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович. 

Зміст проекту: Видання довідника "ІНФО: РОМА АДРЕСАР" 

(Ромський інформаційний адресний довідник). 

Сума: $ 500  

Організація: Громадська організація "Карпатський Дім", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Гаврош Олександр Дюлович. 

Зміст проекту: Підтримка незалежного медіа-клубу "НеТаємна вечеря" в 



м. Ужгороді. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Громадсько-політичної 

консультативної ради при Голові Верховної Ради України. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Суспільно-гуманітарний консорціум "Генеза", м. Львів. 

Керівник проекту: Кривенко Марія Євстахіївна. 

Зміст проекту: Завершення упорядкування культурної спадщини 

журналіста і громадського діяча Олександра Кривенка. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних організацій, 

м. Суми. 

Керівник проекту: Хоруженко Олександр Олегович. 

Зміст проекту: Моніторинг дій місцевої влади у сфері забезпечення 

інформування громадян про виборчий процес, про рівність доступу 

кандидатів до ЗМІ та обговорення їх програм. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Центр сучасного мистецтва, м. Київ. 

Керівник проекту: Онух Єжи. 

Зміст проекту: Підтримка проведення виставок, реалізація мережевих 

проектів, міжнародних мистецьких обмінів, резиденцій, підтримка бази 

даних сучасного мистецтва та видання каталогу подій ЦСМ. 

Сума: $ 17 500  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Перетворення школи на осередки громадського життя 

територіальної громади. 

Сума: $ 12 000  

Організація: Український філософський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович. 

Зміст проекту: Запрошення відомого німецького філософа, проф. Б. 

Вальденфельса та проведення конференції за його участі для подальшого 

формування критичної і незалежної гуманітарної спільноти в Україні. 

Сума: $ 1 180  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Cприяння розвиткові місцевої філантропії та підвищення 

професійних стандартів донорських організацій, що працюють в Україні. 

Сума: $ 2 250  



Організація: Чернівецьке міське об'єднання громадян "Народна 

допомога", м. Чернівці. 

Керівник проекту: Ковалишин Іван Михайлович. 

Зміст проекту: Візит НУО "Народна допомога" до Брюселю для 

отримання нагороди "Срібна троянда". 

Сума: $ 4 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення прес-конференції Громадської коаліції 

"Новий вибір-2004" у Москві, з метою поширення об'єктивної інформації 

про ситуацію в Україні, що склалася після виборів. 

Сума: $ 3 686  

Організація: Громадська організація "Товариство науковців по 

сприянню муніципальній реформі", м. Київ. 

Керівник проекту: Подобєд Леонід Євгенович. 

Зміст проекту: Організація та проведення круглого столу 

"Організаційно-правові форми взаємодії органів місцевого 

самоврядування з правоохоронними органами в умовах суспільно-

політичної кризи".' 

Сума: $ 2 606  

Організація: Фонд "Європа ХХІ", м. Київ. 

Керівник проекту: Підлуська Інна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Проведення регіонального круглого столу "Україна: 

єдність громадянського суспільства" за участю 80 представників 

громадських організацій південних областей України. 

Сума: $ 7 695  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Забезпечення підтримки Всеукраїнського фонду "Крок за 

кроком" як національного члена Міжнародної Асоціації "Крок за 

кроком" з метою участі членів Фонду у регіональних та міжнародних 

зустрічах, тренінгах, щорічній конференції Міжнародної Асоціації "Крок 

за кроком" 

Сума: $ 10 000  

Організація: Центр прав людини "Древо життя", м. Харків. 

Керівник проекту: Трацевич Тамара Іванівна. 

Зміст проекту: "Різдво разом" - єднання України як єдиної родини через 

спільне святкування у Львові Різдва Христового 

Сума: $ 4 033  

Організація: Центр політико-правових реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Коліушко Ігор Борисович. 



Зміст проекту: Підтримка діяльності Науково-експертної ради Комітету 

ВРУ з правової політики. 

Сума: $ 14 329  

Організація: Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг 

"Меридіан", м. Львів. 

Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Підтримка стажувального візиту делегації Центру 

інформаційних досліджень та ресурсних послуг "Меридіан" до Фундації 

"Колегія Східної Європи". 

Сума: $ 2 330  

 

 

Програма "Схід-Схід: партнерство без 

кордонів" 

Кількість проектів: 149  

Сума: $ 320 582 

Частка у загальній сумі грантів: 5,18 % 

Головна мета програми — розвиток довготривалого співробітництва між 

представниками міжнародної громадськості у вирішенні широкого спектру 

соціальних та соціально-економічних проблем. Програма зосереджує свою 

діяльність передусім на забезпеченні повноважень громадянського суспільства, 

вирішенні проблем найбільш вразливих верств населення, пом'якшенні 

негативного впливу економічних та політичних змін на соціальну сферу, 

створенні умов для розвитку полікультурності та багатоманітності суспільства. 

Програма підтримує ініціативи, що стимулюють соціальні новації, провокують 

громадське обговорення, посилюють вплив громадськості на законотворчий 

процес та процес прийняття рішень, спонукають до проведення громадської 

експертизи та неупередженого аналізування процесів. Програма сприяє 

впровадженню демократичних цінностей та європейських норм і стандартів в 

українське суспільство. 

Проекти 2004 року здебільшого було спрямовано на посилення ролі 

громадського моніторингу у різних сферах та підвищення громадської 

активності молоді, особливо в регіонах. Проекти, підтримані програмою, 

стосувались таких питань, як дотримання прав людини, розвиток регіонів та 

регіонального партнерства, посилення ролі регіональних ЗМІ, розвиток освіти 

за новими стандартами, вирішення екологічних проблем тощо. Потреба у 

приверненні уваги до регіональних проблем та невисока активність місцевих 



громадських організацій спонукала зорієнтувати діяльність програми на 

підтримку регіональних ініціатив. Найбільшу кількість реалізованих проектів 

2004 року склали українсько-польські ініціативи (56%), а також проектів у 

співпраці з близькими європейськими сусідами України – Угорщиною, 

Словаччиною, Чехією та Румунією. Також низку проектів було виконано 

спільно з молдовськими учасниками.  

Співфінансування проектів 2004 року іншими донорами склало майже 27%. 

Додаткові кошти надавали PAUCI, Світовий Банк, Програма розвитку ООН, 

Посольство Канади в Україні, Агенція регіонального розвитку, Американська 

асоціація юристів, MATRA, Фонд Мак-Артурів, а також Міністерство освіти і 

науки України та Київський міський центр соціальної служби. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 5 $ 6 503 

Волинська обл. 5 $ 769 

Дніпропетровська обл. 2 $ 688 

Донецька обл. 4 $ 19 721 

Житомирська обл. 1 $ 207 

Закарпатська обл. 3 $ 748 

Запорізька обл. 5 $ 5 170 

Івано-Франківська обл. 4 $ 8 545 

Луганська обл. 2 $ 8 409 

Львівська обл. 12 $ 11 013 

м. Київ 40 $ 42 520 

Одеська обл. 7 $ 3 998 

Рівненська обл. 2 $ 400 

Сумська обл. 1 $ 203 

Тернопільська обл. 4 $ 1 499 

Харківська обл. 6 $ 2 300 

Черкаська обл. 1 $ 202 

Чернівецька обл. 3 $ 1 647 

Чернігівська обл. 7 $ 10 380 

Всеукраїнські проекти 35 $ 195 660 

Разом: 149 $ 320 582 

 

 

Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні 



Кількість проектів: 44  

Сума: $ 231 555 

Частка у загальній сумі грантів: 3,74 % 

2004 року програма підтримала низку ініціатив, що сприяли розвитку 

соціального партнерства між владою і громадськістю, активізації молоді, 

розвитку підприємництва в регіонах, міжнародному партнерству 

журналістів тощо. Кілька проектів дали поштовх підписанню угод про 

співпрацю між громадами та окремими організаціями України та інших 

країн-партнерів. У ході реалізації ініціатив, спрямованих на розвиток 

підприємництва, було проведено серію семінарів та круглих столів в 

районних містах Івано-Франківської, Львівської областей та в АР Крим, а 

також створено районні ради молодих підприємців (Івано-Франківська 

область). Міжнародні молодіжні проекти, які відбувалися зкорема на 

Львівщині і Бердянщині, створили середовище для виконання малих 

проектів та акцій на місцях, залучення нових молодіжних лідерів, роботи 

з місцевою молоддю, вразливими групами населення. 

Програма не залишилася осторонь виборчої тематики й фінансувала 

проекти, що сприяли прозорому та неупередженому висвітленню 

перебігу виборчого процесу, а також забезпечували публічність 

фінансування виборчих кампаній. У ході одного з таких проектів 

інституціалізовано Міжнародну наглядову раду, діяльність якої має на 

меті забезпечити незаангажованість громадського моніторингу та 

збільшити довіру до результатів моніторингу фінансування виборчих 

кампаній в різних країнах. 

Окремо слід згадати такі масштабні міжнародні ініціативи, як, 

наприклад, “Моніторинг введення візового режиму між Україною та 

Республікою Польща”. Консульські відділи Республіки Польща в Україні 

врахували рекомендації експертів проекту, що відчутно полегшило 

отримання віз громадянами України. Інший проект — “Впровадження 

курсу “Європейські студії” в середню школу” — охоплює практично всі 

регіони України, сприяючи ознайомленню школярів з “європейським 

питанням” змалку та формуючи у них розуміння європейської 

ідентичності українського народу. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний комітет по захисту прав платників податків у 

країнах Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, м. Київ. 

Керівник проекту: Апасова Лариса Леонідівна. 

Зміст проекту: Проведення семінару "Практика лобіювання в роботі 

правозахисних організацій", м. Київ, 26–27 листопада 2003 року. 

Сума: $ 663  



Організація: Молодіжний громадський центр "Еталон", м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна. 

Зміст проекту: Проведення з 14 по 29 квітня 2004 року в Івано-

Франківську та області кущових виїзних семінарів для лідерів 

регіональних Рад молодих підприємців на тему "Складові успіху 

підприємницької діяльності" за участю польських партнерів. 

Сума: $ 6 035  

Організація: Громадська організація "Центр "Довіра", м. Стрий. 

Керівник проекту: Печар Любов Йосипівна. 

Зміст проекту: Проведення 18-20 березня 2004 року у м.Стрий семінару 

"Аграрний екологічний туризм в країнах Центральної та Східної Європи" 

із залученням польських партнерів. 

Сума: $ 5 379  

Організація: Українська асоціація по біоетиці, м. Київ. 

Керівник проекту: Вєковшиніна Світлана Віталіївна. 

Зміст проекту: Проведення 8-9 квітня 2004 року у Києві семінару 

"Етичні комітети як механізми громадського контролю у сфері охорони 

здоров'я та природоохоронній діяльності: досвід роботи у Центральній та 

Східній Європі". 

Сума: $ 5 248  

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Пряме анкетування користувачів візових послуг 

консульської установи Республіки Польща у Києві, що є необхідною 

складовою об"єктивного моніторингу відкритості східних кордонів 

Польщі. 

Сума: $ 2 054  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна. 

Зміст проекту: Проведення анкетування користувачів візових послуг 

консульської установи Республіки Польща у Львові. 

Сума: $ 2 370  

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Панькович Оксана Богданівна. 

Зміст проекту: Проведення прямого анкетування користувачів візових 

послуг консульської установи Республіки Польща у Луцьку. 

Сума: $ 2 370  



Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович. 

Зміст проекту: Проведення прямого анкетування користувачів візових 

послуг консульської установи Республіки Польща в Харкові. 

Сума: $ 2 052  

Організація: Агенство регіонального розвитку Луганської області, 

м. Луганськ. 

Керівник проекту: Бойко Наталія Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення 29 квітня - 5 травня 2004 року у м. Кремінна 

семінару "Польський досвід регіонального та місцевого стратегічного 

планування". 

Сума: $ 7 755  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович. 

Зміст проекту: Проведення 5-10 квітня 2004 року у м.Чернігові робочої 

зустрічі за участі македонських учасників, метою якої є підвищення 

ефективної діяльності органів місцевого самоврядування. 

Сума: $ 1 815  

Організація: Донецька міська організація "Донецький Меморіал", 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Букалов Олександр Павлович. 

Зміст проекту: Проведення 26-29 квітня 2004 року у м. Донецьку 

установчого семінару "Проведення моніторингів дотримання прав 

людини у пенітенціарних системах країн СНД". 

Сума: $ 6 734  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Суетіна Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення прямого анкетування користувачів візових 

послуг консульської установи Республіки Польща в Одесі. 

Сума: $ 1 736  

Організація: Благодійна організація "Вчителі за демократію та 

партнерство", м. Київ. 

Керівник проекту: Панченков Андрій Олексійович. 

Зміст проекту: Проведення 25-30 квітня 2004 року у м. Києві тренінгу 

для тренерів, який є складовою 3-етапного проекту "Навчаємось 

активному життю в громаді". 

Сума: $ 6 715  



Організація: Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності, м. Київ. 

Керівник проекту: Коцюба Андрій Ігорович. 

Зміст проекту: Проведення 29-30 травня 2004 у м. Києві дводенного 

науково-практичного семінару "Запровадження різних моделей 

реабілітаційних програм для людей з наркотичною залежністю: досвід 

України та Польщі". 

Сума: $ 6 000  

Організація: Центр політичних та інформаційних технологій 

"Демократія і розвиток", м. Київ. 

Керівник проекту: Лавриненко Володимир Григорович. 

Зміст проекту: Проведення 28-29 травня 2004 року у Києві конференції 

"Участь громадських організацій у формуванні та реалізації зовнішньої 

політики: досвід України та Польщі". 

Сума: $ 4 980  

Організація: Львівська міська громадська організація "Спільнота 

взаємодопомоги "Оселя"", м. Львів. 

Керівник проекту: Гореленко Наталія Юріївна. 

Зміст проекту: Проведення 30 травня - 2 червня 2004 року у Львові 

робочої зустрічі за пілотною програмою "Розвиток соціальної активності 

молоді шляхом волонтаріату". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Шинаровська Олена Богданівна. 

Зміст проекту: Проведення 23-24 травня 2004 року у Львові 

підсумкового семінару польсько-української програми "Бескидські 

струмки". 

Сума: $ 5 622  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Центр "Розвиток 

демократії", м. Київ. 

Керівник проекту: Гейко Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення 19-24 травня 2004 року у м.Києві 

заключного етапу проекту "Права людини іншим поглядом. Навчальний 

курс для дітей з Європейського права". 

Сума: $ 4 450  

Організація: Громадська організація "Хроматографічне товариство", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Герцюк Модест Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення 25-28 травня 2004 року у Трускавці 

міжнародного семінару "Чистота довкілля у нашому місті". 

Сума: $ 4 170  



Організація: Асоціація "Європейський шлях", м. Бердянськ. 

Керівник проекту: Гудзь Марина Вікторівна. 

Зміст проекту: Проведення 1-3 червня 2004 року у смт. Куйбишеве 

(Бердянськ) семінару для лідерів молодіжних організацій. 

Сума: $ 2 248  

Організація: Львівська асоціація розвитку туризму, м. Львів. 

Керівник проекту: Конарева Діана Володимирівна. 

Зміст проекту: Проведення 4-9 червня 2004 року у Львові семінару 

"Екологічні проблеми культурно-історичних центрів Східної Європи". 

Сума: $ 10 775  

Організація: Міжнародний комітет по захисту прав платників податків у 

країнах Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, м. Київ. 

Керівник проекту: Апасова Лариса Леонідівна. 

Зміст проекту: Проведення 1-4 липня 2004 року в Києві засідання прес-

клубу за участю українських та іноземних експертів, присвяченого 

обговоренню механізмів публічної звітності про використання 

бюджетних коштів у формуванні демократичних принципів державного 

управління. 

Сума: $ 4 435  

Організація: Центр громадських ініціатив "Світоч", м. Бахчисарай. 

Керівник проекту: Самусєв Геннадій Михайлович. 

Зміст проекту: Проведення 29 липня — 4 серпня 2004 року у м. Старий 

Крим освітнього семінару з розвитку підприємств сфери "зеленого 

туризму". 

Сума: $ 2 116  

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна. 

Зміст проекту: Проведення 6-12 вересня 2004 року в Донецьку семінару 

"Місцеві екологічні дії: практика ефективного партнерства". 

Сума: $ 9 604  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович. 

Зміст проекту: Проведення 13-15 вересня 2004 року в Чернігові тренінгу 

на тему покращення співпраці ЗМІ з місцевою владою. 

Сума: $ 1 498  

Організація: Донецька міська організація "Донецький Меморіал", 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Букалов Олександр Павлович. 

Зміст проекту: Проведення у Донецьку 13-16 жовтня 2004 року 



семінару, спрямованого на розробку уніфікованих варіантів 

інструментарію моніторингу установ пенітенціарної системи. 

Сума: $ 6 010  

Організація: Міжнародний комітет по захисту прав платників податків у 

країнах Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, м. Київ. 

Керівник проекту: Апасова Лариса Леонідівна. 

Зміст проекту: Проведення 21-24 жовтня 2004 року в Києві та 

Кам"янець-Подільському міжнародної практичної конференції 

"Удосконалення системи управління державними фінансами. Функції і 

роль громадських організацій та місцевих громад". 

Сума: $ 8 380  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Реалізація ініціатив громадської співпраці в регіоні 

Україна-Молдова-Румунія. 

Сума: $ 1 598  

Організація: Громадська організація "Центр міжнародної безпеки та 

стратегічних студій", м. Київ. 

Керівник проекту: Гончаренко Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення 27 листопада 2004 року у Києві установчих 

зборів, спрямованих на створення мережі аналітичних центрів для 

демократичного контролю процесів у Чорноморсько-Каспійському 

регіоні. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Київська міська громадська організація "Інститут 

ліберального суспільства", м. Київ. 

Керівник проекту: Кисельова Оксана Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення 12-13 листопада 2004 року у Києві 

регіонального семінару "Пекін+10. Громадська оцінка реалізації 

Пекінської Платформи Дій в регіоні ЦСЄ/ННД". 

Сума: $ 8 000  

Організація: Тернопільський медіа-клуб, м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Заруцький Юрій Романович. 

Зміст проекту: Проведення 2 жовтня 2004 року у Тернополі заключної 

одноденної зустрічі в рамках проекту, спрямованого на розвиток та 

підтримку волонтерства. 

Сума: $ 77  

Організація: Громадська організація "Асоціація керівників шкіл м. 

Києва", м. Київ. 

Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення 4-6 листопада 2004 року у Києві семінару за 



участю українських та зарубіжних лідерів євроклубів, метою якого є 

залучення мережі українських євроклубів до членства у міжнародній 

мережі євроклубів. 

Сума: $ 6 700  

Організація: ГО "Антикорупційний комітет", м. Київ . 

Керівник проекту: Ярова Анна Олександрівна. 

Зміст проекту: Проведення 4-5 грудня 2004 року у Києві міжнародної 

зустрічі, що є частиною комплексної програми "Три кроки до прозорого 

фінансування виборчих кампаній в Україні". 

Сума: $ 8 272  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Яковець Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Участь 16 представників ЗМІ з країн Центральної та 

Східної Європи і 4 міжнародних спостерігачів із країн ЄС у висвітленні 

та спостреженні за перебігом виборчої кампанії президента України з 29 

жовтня по 1 листопада. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна. 

Зміст проекту: Проведення 12-13 листопада 2004 у Львові семінару, 

метою якого є вивчення польського досвіду застосування 

загальновизнаних принципів, норм міжнародного права, визначених 

Європейською конвенцією з прав людини, основних свобод та 

прецедентного права Європейського суду з прав людини у судочинстві 

Польщі. 

Сума: $ 8 500  

Організація: Благодійна Організація "Український Центр Порозуміння", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Землянська Віра Вікторівна. 

Зміст проекту: Проведення у січні 2005 року міжнародної конференції 

"Впровадження відновлюваного правосуддя в правову систему". 

Сума: $ 2 230  

Організація: Агентство регіонального розвитку "Донбас", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Коваль Дмитро Вячеславович. 

Зміст проекту: Проведення у березні 2005 року у Донецьку та Донецькій 

області семінару з розвитку місцевих громад промислових регіонів. 

Сума: $ 7 850  



Організація: Соціологічна асоціація України, м. Київ. 

Керівник проекту: Рудницька Тетяна. 

Зміст проекту: Проведення 15 грудня 2004 року у Києві конференції 

"Україна і Польща: досвід трансформаційних процесів". 

Сума: $ 4 940  

Організація: Молодіжний громадський центр "Еталон", м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна. 

Зміст проекту: Проведення 27 - 29 грудня 2004 року підсумкового етапу 

проекту "Молодіжне підприємництво: Україна та Польща". 

Сума: $ 3 020  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна. 

Зміст проекту: Проведення 21 - 27 січня 2005 року у Львові зустрічі 

польських та українських керівників центрів волонтаріату та 

координаторів волонтерських програм, метою якої є сприяння активізації 

волонтаріату та покращення ефективності міжнародної співпраці між 

НУО. 

Сума: $ 8 410  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення у січні 2005 року у Києві підсумкового 

міжнародного семінара-тренінга для представників 14 країн, 

спрямованого на впровадження нових моделей наукової комунікації, 

котрі успішно діють у закордонних науково-освітніх закладах, є 

неприбутковими, доступними для широкого кола читачів та дослідників. 

Сума: $ 5 972  

Організація: Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг 

"Меридіан", м. Львів. 

Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Проведення 7-11 грудня 2004 року у м.Одеса зустрічі 

журналістського Клубу за участі представників регіональних мас-медіа 

України, Польщі і Білорусі, присвяченого проблемам пограниччя. 

Сума: $ 9 958  

Організація: Київський еколого-культурний центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Подобайло Анатолій Віталійович. 

Зміст проекту: Проведення 3-5 грудня 2004 р. Міжнародної школи 

громадських інспекторів охорони довкілля. 

Сума: $ 2 070  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", 

м. Київ. 



Керівник проекту: Яковець Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Участь 11 представників ЗМІ з країн Центральної та 

Східної Європи та 9 міжнародних спостерігачів із країн ЄС у висвітленні 

та спостреженні за перебігом виборчої кампанії президента України у 

грудні 2004 року. 

Сума: $ 12 744  

 

 

Участь громадян України у проектах, підтриманих 

програмою "Схід-Схід" за кордоном 

Кількість проектів: 105  

Сума: $ 89 027 

Частка у загальній сумі грантів: 1,44 % 

2004 року за сприяння Програми "Схід-Схід: партнерство без кордонів" 

375 українських громадян мали змогу взяти участь у виконанні понад 60 

спільних міжнародних проектів, 40% з яких відбувалися в Польщі. 

Значну кількість проектів було присвячено розвитку молодіжного 

лідерства та формуванню активної громадянської позиції молодих 

людей, що має сприяти вихованню нового покоління із сучасним стилем 

мислення.  

Ряд проектів передбачав стажування та навчальні візити до європейських 

партнерських організацій, які мають успішний досвід, що його можна 

адаптувати до українських реалій. Зокрема йдеться про такі організації, 

як Чеське об'єднання міст і громад Чеської Республіки (візит мерів малих 

міст України), Литовський інститут державного управління (стажування 

українських держслужбовців середньої ланки), Польський центр медіації 

(стажування медіаторів Українського центру Порозуміння), 

Братиславський "Дім Європи – Центр Європейських клубів" (навчальний 

візит координаторів мережі євроклубів України), Празький поліцейський 

навчальний коледж (стажування викладачів Київського юридичного 

інституту МВС України) тощо. 

Розвиток партнерства між представниками міжнародної громадськості, 

особливо сусідніх країн, відкриває шлях промоції за кордоном того 

позитиву, який зараз існує в українському суспільстві, та сприяє 

подоланню тих упереджень і стереотипів щодо України і українців, які 

склалися в світі за останнє десятиріччя. 

Проекти, підтримані за програмою: 



Організація: Криворізька агенція регіонального розвитку, м. Кривий Ріг. 

Керівник проекту: Дяченко Олег Володимирович. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу з відсоткової філантропії, Угорщина, 

Будапешт, 19-20 січня 2004 року. 

Сума: $ 293  

Організація: Громадська організація "Центр філантропії", м. Київ. 

Керівник проекту: Куц Світлана Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу з відсоткової філанстропії, Угорщина, 

Будапешт, 19-20 січня 2004 року. 

Сума: $ 319  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Шинаровська Олена Богданівна. 

Зміст проекту: Участь у польсько-українській програмі підтримки 

суспільного розвитку та виховання молодіжних лідерів "Бескидські 

струмки", Польща, Варшава, 2-10 лютого 2004 року. 

Сума: $ 1 647  

Організація: Центр громадських молодіжних організацій Волині "Наша 

справа", м. Луцьк. 

Керівник проекту: Стемковський Владислав Володимирович. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Моніторинг відкритості 

східного кордону Польщі", Польща, Варшава, 16-19 жовтня 2003 року. 

Сума: $ 190  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Шинаровська Олена Богданівна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Бескидські струмки", Польща, 

Варшава, 22 січня 2004 року. 

Сума: $ 89  

Організація: Благодійний фонд Начального пластуна Любомира 

Романкова, м. Київ. 

Керівник проекту: Кияк Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу з відсоткової філантропії, Угорщина, 

Будапешт, 19-20 січня 2004 року. 

Сума: $ 319  

Організація: Благодійна організація "Вчителі за демократію та 

партнерство", м. Київ. 

Керівник проекту: Панченков Андрій Олексійович. 

Зміст проекту: Участь у навчальному візиті за проектом "Навчаємось 

активному життю у громаді. Обмін досвідом між Молдовою, Україною 

та Азербайджаном", Молдова, Кишинів, 1-6 березня 2004 року. 

Сума: $ 586  



Організація: Всеукраїнське об'єднання солідарності трудівників, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Джулик Олександр Євгенович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Профспілкова реформа: від 

монополізму до різноманіття і співпраці", Литва, Вільнюс, 25-28 березня 

2004 року. 

Сума: $ 4 310  

Організація: Асоціація "Європейський шлях", м. Бердянськ. 

Керівник проекту: Гудзь Олена Петрівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Молодіжні лідери територіальної 

громади діляться своїм досвідом", Польща, Варшава, 8-18 березня 2004 

року. 

Сума: $ 1 017  

Організація: Асоціація "Європейський шлях", м. Бердянськ. 

Керівник проекту: Третьяк Наталія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Соціальний розвиток та розвиток 

молодіжних лідерів: Польща та Україна", Польща, Кросно, 8-10 лютого 

2004 року. 

Сума: $ 230  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Український 

інститут психічного здоров’я", м. Київ. 

Керівник проекту: Шевчук Надія Борисівна. 

Зміст проекту: Участь у конференції "Нові вимоги до демократичної 

освіти у новій Європі: глобальні перспективи", Литва, Вільнюс, 8-11 

березня 2004 року. 

Сума: $ 415  

Організація: Громадська організація "Асоціація керівників шкіл м. 

Києва", м. Київ. 

Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі з питань виховання міжетнічної 

толерантності через уроки історії в середній школі, Молдова, Кишинів, 

18-22 квітня 2004 року. 

Сума: $ 385  

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сугак Марина Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі в рамках проекту "Моніторинг 

східних кордонів Польщі", Польща, Варшава, 24-26 квітня 2004 року. 

Сума: $ 630  



Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі в рамках проекту "Моніторинг 

східних кордонів Польщі", Польща, Варшава, 24-26 квітня 2004 року. 

Сума: $ 488  

Організація: Південноукраїнський центр молодих юристів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Зельвенська Юлія Ігорівна. 

Зміст проекту: Участь в освітній програмі обміну "Безкоштовні правові 

служби для біженців та жертв порушень прав людини", Польща, Краків, 

18-24 квітня 2004 року. 

Сума: $ 920  

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Бєловицька Юлія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Моніторинг відкритості 

Східних кордонів Польщі", Польща, Варшава, 25-26 квітня 2004 року. 

Сума: $ 243  

Організація: Харківська обласна Асоціація хворих множинною 

склерозою, м. Харків. 

Керівник проекту: Карпенко Роксана Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі з розвитку Центрально- та 

Східноєвропейських товариств з множинної склерози, Чехія, Прага, 28 

квітня - 2 травня 2004 року. 

Сума: $ 854  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі в рамках проекту "Моніторинг 

відкритості східних кордонів Польщі", Польща, Варшава, 25-26 квітня 

2004 року. 

Сума: $ 647  

Організація: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хомра Олександр Улянович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Реалії та прогнози 

демографічного розвитку Євразійського простору", Казахстан, Уральськ, 

15-16 травня 2004 року. 

Сума: $ 472  

Організація: Міжнародний комітет по захисту прав платників податків у 

країнах Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, м. Київ. 

Керівник проекту: Апасова Лариса Леонідівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Лобіювання у практиці НУО: досвід 



Естонії у боротьбі з корупцією", Естонія, Таллінн, 13-16 травня 2004 

року. 

Сума: $ 2 882  

Організація: Асоціація міст України та громад, м. Київ. 

Керівник проекту: Томнюк Олена Євгенівна. 

Зміст проекту: Навчальний візит делегації мерів українських міст до 

Чеської республіки, Прага, 5-12 червня 2004 року. 

Сума: $ 6 103  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Європейський Рух в 

Україні", м. Київ. 

Керівник проекту: Білецький Олександр Володимирович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Європейський рух у розширеній 

Європі", Латвія, Рига, 20-23 травня 2004 року. 

Сума: $ 1 403  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Суетіна Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Моніторинг відкритості 

східних кордонів Польщі", Польща, Варшава, 25-28 квітня 2004 року. 

Сума: $ 835  

Організація: Молодіжний громадський центр "Еталон", м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Аронець Леся Лазарівна. 

Зміст проекту: Участь у навчальних семінарах у рамках проекту 

"Молодіжне підприємництво. Україна —Польща", Польща, Краків, 15-25 

червня 2004 року. 

Сума: $ 1 945  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Центр "Розвиток 

демократії", м. Київ. 

Керівник проекту: Гейко Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Права людини іншим поглядом", 

Білорусь, Гродно, 11-14 березня 2004 року. 

Сума: $ 120  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Дрозд Наталія Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Місцеві ЗМІ — партнер чи суддя 

місцевої влади?", Польща, Варшава, 14-19 червня 2004 року. 

Сума: $ 2 635  



Організація: ГО "Антикорупційний комітет", м. Київ . 

Керівник проекту: Ярова Анна Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Участь громадськості та 

прозорість у побудові демократичного уряду", Вірменія, Єреван, 18-20 

червня 2004 року. 

Сума: $ 569  

Організація: Львівська міська громадська організація "Спільнота 

взаємодопомоги "Оселя"", м. Львів. 

Керівник проекту: Гринчишин Світлана Павлівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Підвищення соціальної активності 

молоді через волонтаріат", Польща, Познань, 24-27 травня 2004 року. 

Сума: $ 473  

Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі в рамках проекту "Моніторинг 

відкритості східних кордонів Європейського Союзу", Польща, Варшава, 

29 червня — 1 липня 2004 року. 

Сума: $ 276  

Організація: Міжнародний комітет по захисту прав платників податків у 

країнах Центральної і Східної Європи та Центральної Азії, м. Київ. 

Керівник проекту: Апасова Лариса Леонідівна. 

Зміст проекту: Участь у практичному семінарі "Інструменти та методи 

громадського контролю за витратами бюджетних коштів", Угорщина, 

Будапешт, 9-10 липня 2004 року. 

Сума: $ 5 106  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Суетіна Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі в рамках проекту "Моніторинг 

відкритості східного кордону Євросоюзу", Польща, Варшава, 28 червня 

— 1 липня 2004 року. 

Сума: $ 415  

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сушко Олександр Валерійович. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі в рамках проекту "Моніторинг 

відкритості східного кордону Євросоюзу", Польща, Варшава, 28 червня - 

1 липня 2004 року. 

Сума: $ 646  



Організація: Львівська міська громадська організація "Центр освітньої 

політики", м. Львів. 

Керівник проекту: Хобзей Павло Кузьмович. 

Зміст проекту: Участь у зустрічі "Навчання через обмін досвідом: роль і 

відповідальність для новостворених аналітичних центрів та центрів 

освітньої політики", Грузія, Тбілісі, 2-4 липня 2004 року. 

Сума: $ 540  

Організація: Волинський обласний благодійний фонд "Софія", м. Луцьк. 

Керівник проекту: П'ятоха Володимир Павлович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Захист прав дітей, з якими жорстоко 

поводяться", Польща, Краків, 7-10 липня 2004 року. 

Сума: $ 93  

Організація: Громадська організація "Інститут інформаційного 

суспільства", м. Київ. 

Керівник проекту: Павловський Ярослав Вікторович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі з питань використання програмного 

забезпечення з відкритим кодом, Вірменія, Єреван, 28-30 червня 2004 

року. 

Сума: $ 570  

Організація: Громадська спілка "Буковинська партнерська агенція", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Анциперов Арсеній Миколайович. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Транскордонне 

співробітництво із запобігання військових конфліктів", Болгарія, Софія, 

23-26 липня 2004 року. 

Сума: $ 717  

Організація: Центр близькосхідних досліджень, м. Київ. 

Керівник проекту: Семиволос Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Транскордонне 

співробітництво із запобігання військових конфліктів", Болгарія, Софія, 

23-26 липня 2004 року. 

Сума: $ 395  

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Бєловицька Юлія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Моніторинг відкритості 

східного кордону Євросоюзу", Польща, Варшава, 28 червня - 1 липня 

2004 року. 

Сума: $ 126  

Організація: Громадська спілка "Буковинська партнерська агенція", 

м. Чернівці. 



Керівник проекту: Анциперов Арсеній Миколайович. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Транскордонне 

співробітництво між неурядовими організаціями та громадянським 

суспільством у запобіганні збройних конфліктів", Болгарія, Софія, 23-26 

липня 2004 року. 

Сума: $ 867  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Жіночий 

консорціум України", м. Київ. 

Керівник проекту: Алєксєєнко Марія Костянтинівна. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Психологічна діагностика дітей, які 

зазнали насильства в родині", Польща, Краків, 7-10 липня 2004 року. 

Сума: $ 782  

Організація: Інформаційно-консультативний жіночий центр, м. Київ. 

Керівник проекту: Суслова Олена Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Інститут мирної 

освіти", Турція, Стамбул, 1-7 серпня 2004 року. 

Сума: $ 324  

Організація: Одеська обласна група медіації, м. Одеса. 

Керівник проекту: Терещенко Інна Георгіївна. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Транскордонна співпраця 

міжнародних організацій у запобіганні збройних конфліктів", Болгарія, 

Софія, 23-26 липня 2004 року. 

Сума: $ 562  

Організація: Таврійська група медіації, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Морозлі Олексій Олександрович. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Транскордонна співпраця 

міжнародних організацій у запобіганні збройних конфліктів", Болгарія, 

Софія, 23-26 липня 2004 року. 

Сума: $ 441  

Організація: Соціологічна асоціація України, м. Київ. 

Керівник проекту: Прибиткова Ірина Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Нові форми трудової 

міграції в Центральній та Східній Європі", Румунія, Клуж, 15-19 липня 

2004 року. 

Сума: $ 791  

Організація: Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, м. Київ. 

Керівник проекту: Беліцер Наталія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Транскордонна 

співпраця міжнародних організацій у запобіганні збройних конфліктів", 



Болгарія, Софія, 23-26 липня 2004 року. 

Сума: $ 323  

Організація: Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, м. Київ. 

Керівник проекту: Беліцер Наталія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Від непорозуміння до 

відкритості та співпраці в полікультурних суспільствах", Молдова, 

Кишинів, 15-19 червня 2004 року. 

Сума: $ 91  

Організація: Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація, м. Київ. 

Керівник проекту: Касьян Олексій Петрович. 

Зміст проекту: Участь у стажуванні "Роль суддівського 

самоврядування", Чехія, Прага, 21-29 серпня 2004 року. 

Сума: $ 2 233  

Організація: Маріупольська спілка молоді, м. Маріуполь. 

Керівник проекту: Ломакіна Тетяна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній літній школі СНІД-СТОП "Час 

настав", Сербія і Чорногорія, Бєлград, 6-16 серпня 2004 року. 

Сума: $ 1 003  

Організація: Тернопільська обласна організація Спілки журналістів 

України, м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Клочак Олег Зіновійович. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Варшава, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 192  

Організація: Громадська організація "Конгрес українців Холмщини і 

Підляшшя", м. Рівне. 

Керівник проекту: Омелянчук Інна Василівна. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Варшава, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 200  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович. 

Зміст проекту: Проведення тренінгів для представників македонської 

ГО "Центр громадянських ініціатив" з підвищення ефективної діяльності 

органів місцевого самоврядування, Македонія, Прілеп, 30 серпня - 4 

вересня 2004 року. 

Сума: $ 3 614  



Організація: Громадська організація "Конгрес українців Холмщини і 

Підляшшя", м. Рівне. 

Керівник проекту: Вальчук Поліна Сергіївна. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів - 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Щецін, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 200  

Організація: Громадська організація "Дитина і Довкілля", м. Київ. 

Керівник проекту: Ульянець Наталія Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Освіта для сталого 

майбутнього — перспектива Центральної та Східної Європи", Польща, 

Йорданов, 25-27 серпня 2004 року. 

Сума: $ 648  

Організація: Громадський Рух "Віра, Надія, Любов", м. Одеса. 

Керівник проекту: Тимчик Інна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Час настав: європейська молодіжна 

мережа з сексуальних та репродуктивних прав", Сербія та Чорногорія, 

Бєлград, 6-17 серпня 2004 року. 

Сума: $ 565  

Організація: Харківська міська ГО "Східноукраїнський Фонд 

соціальних досліджень", м. Харків. 

Керівник проекту: Куценко Ольга Дмитрівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Об'єднання економічних еліт", 

Угорщина, Будапешт, 4-5 вересня 2004 року. 

Сума: $ 197  

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молодь 

Може", м. Київ. 

Керівник проекту: Арданьян Катерина Валеріївна. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодих лідерів, Польща, Новий Сонч, 

8-10 вересня 2004 року. 

Сума: $ 225  

Організація: Правління Львівської обласної організації Спілки 

журналістів України, м. Львів. 

Керівник проекту: Єрьомін Аскольд Генріхович. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Щецин, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 146  

Організація: Одеська міська ГО "Время Ч", м. Одеса. 

Керівник проекту: Денисенко Руслан Вікторович. 



Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Щецин, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 230  

Організація: Одеська обласна громадська організація "Одеський прес-

клуб", м. Одеса. 

Керівник проекту: Кац Зінаїда Рафаїлівна. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Щецин, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 254  

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська організація 

"Матриця", м. Суми. 

Керівник проекту: Алещенко Антон Сергійович. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодіжних лідерів, Польща, Новий 

Сонч, 8-11 вересня 2004 року. 

Сума: $ 203  

Організація: Черкаська обласна молодіжна громадська організація 

"Людина і конфлікт", м. Черкаси. 

Керівник проекту: Феофілов Андрій Іванович. 

Зміст проекту: Участь у програмі "Кращі практики мистецького впливу 

на вирішення проблем дітей соціально- маргіналізованих верств 

населення", Польща, Гдиня, 23-29 серпня 2004 року. 

Сума: $ 202  

Організація: Одеський обласний благодійний фонд "За майбутнє без 

СНІДу", м. Одеса. 

Керівник проекту: Пахомов Валерій Анатолійович. 

Зміст проекту: Участь у літній школі "Час настав: європейська 

молодіжна мережа з сексуальних та репродуктивних прав", Сербія і 

Чорногорія, Бєлград, 6-17 серпня 2004 року. 

Сума: $ 632  

Організація: Івано-Франківська обласна організація Спілки журналістів 

України, м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Парипа Петро Михайлович. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Щецин, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 155  

Організація: Асоціація "Європейський шлях", м. Бердянськ. 

Керівник проекту: Третьяк Наталія Володимирівна. 



Зміст проекту: Участь у програмі обміну "Молодіжні лідери 

територіальної громади діляться своїм досвідом", Польща, Люблін, 19-24 

вересня 2004 року. 

Сума: $ 1 202  

Організація: Асоціація "Європейський шлях", м. Бердянськ. 

Керівник проекту: Третьяк Наталія Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодіжних лідерів, Польща, Новий 

Сонч, 8-10 вересня 2004 року. 

Сума: $ 473  

Організація: Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг 

"Меридіан", м. Львів. 

Керівник проекту: Лавринович Олександр Петрович. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Щецин, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 166  

Організація: Житомирська міська громадська організація "Інститут 

впровадження новацій", м. Житомир. 

Керівник проекту: Шевчук Сергій Юрійович. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Щецин, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 207  

Організація: Центр взаємодопомоги при ВІЛ/СНІДі "Ми з Вами", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Шульга Володимир Валентинович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Разом проти СНІДу", Польща, 

Колобжег, 30 вересня — 4 жовтня 2004 року. 

Сума: $ 468  

Організація: Асоціація економічного розвитку місцевих громад 

Харківської області, м. Чугуїв. 

Керівник проекту: Бутова Олена Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодих лідерів, Польща, Новий Сонч, 

8-11 вересня 2004 року. 

Сума: $ 207  

Організація: Міська молодіжна громадська організація "Молодіжна 

Альтернатива", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Потапенко Любов Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-



німецького прикордоння", Польща, Щецин, 8-13 серпня 2004 року. 

Сума: $ 220  

Організація: Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Верзун Петро Юрійович. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодих лідерів, Польща, Новий Сонч, 

8-11 вересня 2004 року. 

Сума: $ 117  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Черненко Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Прозорі вибори та 

вдале проведення виборчої кампанії для муніципальних кандидатів", 

Азербайджан, Баку, 6-7 вересня 2004 року. 

Сума: $ 518  

Організація: Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій молоді "Паросток", 

м. Вінниця. 

Керівник проекту: Саранча Ірина Григорівна. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодих лідерів, Польща, Новий Сонч, 

8-11 вересня 2004 року. 

Сума: $ 173  

Організація: Громадська організація "Карпатський Дім", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Гаврош Олександр Дюлович. 

Зміст проекту: Участь у навчальній програмі "ЗМІ без кордонів — 

суспільні проблеми у прикордонному регіоні на прикладі польсько-

німецького прикордоння", Польща, Щецин, 8-13 вересня 2004 року. 

Сума: $ 137  

Організація: Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сушко Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі представників громадських 

організацій та фондів Сороса Молдови, Румунії та України 

“Консолідація зусиль громадянського суспільства у розвитку 

добросусідських перспектив в умовах розширеної Європи”, Молодова, 

Кишинів, 29 вересня – 2 жовтня 2004 року. 

Сума: $ 1 011  

Організація: Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи", м. Львів. 

Керівник проекту: Максимович Любов Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у програмі стажування "Малий і середній бізнес 

як можливість професійного відродження жінок", Польща, Вроцлав, 3-8 



жовтня 2004 року. 

Сума: $ 2 895  

Організація: Львівська міська громадська організація "Спільнота 

взаємодопомоги "Оселя"", м. Львів. 

Керівник проекту: Добуш Оксана Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Підвищення соціальної 

активності молоді через волонтаріат", Польща, Познань, 26-29 липня 

2004 року. 

Сума: $ 443  

Організація: Громадська організація "Дитина і Довкілля", м. Київ. 

Керівник проекту: Ульянець Наталія Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь у навчальній поїздці за проектом "Освіта для 

сталого майбутнього — перспектива Центральної та Східної Європи", 

Польща, Косів, 8-14 жовтня 2004 року. 

Сума: $ 2 583  

Організація: Тернопільський медіа-клуб, м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Заруцький Юрій Романович. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі в рамках проекту "Центр 

молодіжних ініціатив", Польща, Ельбльонг, 22-28 серпня 2004 року. 

Сума: $ 511  

Організація: Харківська обласна спілка "Молодіжні ініціативи", 

м. Харків. 

Керівник проекту: Таранська Олена Євгенівна. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодіжних лідерів, Польща, Новий 

Сонч, 8-11 вересня 2004 року. 

Сума: $ 178  

Організація: Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи", м. Львів. 

Керівник проекту: Максимович Любов Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у робочому візиті в рамках проекту 

"Транскордонна ініціатива рівності", Польща, Селец, 11-17 жовтня 2004 

року. 

Сума: $ 850  

Організація: Міська молодіжна громадська організація "Молодь ХХІ 

століття", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Шелковий Юрій Валерійович. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодих лідерів, Польща, Новий Сонч, 

8-11 вересня 2004 року. 

Сума: $ 201  



Організація: Харківська обласна молодіжна організація "ВМЕСТЕ", 

м. Харків. 

Керівник проекту: Селезньова Анна Дмитрівна. 

Зміст проекту: Участь у Форумі молодих лідерів, Польща, Новий Сонч, 

8-11 вересня 2004 року. 

Сума: $ 217  

Організація: Тернопільський медіа-клуб, м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Заруцький Юрій Романович. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Центр молодіжних ініціатив", 

Польща, Ельбльонг,14-20 червня 2004 року. 

Сума: $ 719  

Організація: Громадська спілка "Буковинська партнерська агенція", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Гакман Сергій. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Консолідація зусиль 

громадянського суспільства у розвитку добросусідських перспектив в 

умовах розширеної Європи", Молдова, Кишинів, 30 вересня — 1 вересня 

2004 року. 

Сума: $ 63  

Організація: Сімферопольська міська ГО "Регіональне ресурсне 

агентство "Крим-перспектива", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Консолідація зусиль 

громадянського суспільства у розвитку добросусідських перспектив в 

умовах розширеної Європи", Молдова, Кишинів, 30 вересня — 1 жовтня 

2004 року. 

Сума: $ 90  

Організація: Агентство регіонального розвитку "Донбас", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Твереза Наталія Миколаївна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Розуміння громадського розвитку", 

Румунія, Бухарест, 21-25 жовтня 2004 року. 

Сума: $ 653  

Організація: Міська молодіжна громадська організація "Молодіжна 

Альтернатива", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Буров Сергій Юрійович. 

Зміст проекту: Участь у конференції "Освіта з прав людини в школах та 

університетах Центральної і Східної Європи", Грузія, Боржомі-Лікані, 6-

7 листопада 2004 року. 

Сума: $ 397  



Організація: Товариство "Відродження Криму", м. Бахчисарай. 

Керівник проекту: Ємірова Гулара. 

Зміст проекту: Участь 22 школярів у молодіжній програмі "Міжнародна 

шкільна республіка", Польща, Варшава, 1-11 листопада 2004 року. 

Сума: $ 2 972  

Організація: Закарпатська асоціація дітей та молоді лауреатів 

національних та міжнародних конкурсів "Надії ХХІ століття", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Касо Роберт Лайошович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі "Регіональна безпека і роль молоді в 

будівництві миру. Рік потому: висновки і можливості на майбутнє", 

Вірменія, Єреван, 2-5 листопада 2004 року. 

Сума: $ 500  

Організація: Громадська організація "Асоціація керівників шкіл м. 

Києва", м. Київ. 

Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Освіта споживачів — 

один з компонентів шкільної реформи в країнах з перехідною 

економікою", Словаччина, Братислава, 17-20 листопада 2004 року. 

Сума: $ 411  

Організація: Громадська організація "Асоціація керівників шкіл м. 

Києва", м. Київ. 

Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у міжнародній конференції "Багатокультурна 

освіта та досвід", Словаччина, Братислава, 4-9 грудня 2004 року. 

Сума: $ 1 364  

Організація: Громадська організація "Молодь - резерв ХХІ", м. Київ. 

Керівник проекту: Мороз Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі "Впровадження сучасних 

технологій та методів у професійне навчання міліції в світлі 

Європейської інтеграції та досвіду Чеської республіки", Чехія, Прага, 3-9 

січня 2005 року. 

Сума: $ 2 525  

Організація: Благодійна організація "Вчителі за демократію та 

партнерство", м. Київ. 

Керівник проекту: Панченков Андрій Олексійович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному підсумковому семінарі в рамках 

проекта "Навчаємось активному життю в громаді. Обмін досвідом між 

Україною, Молдовою та Азербайджаном", Азербайджан, Ленкорані, 10-

14 грудня 2004 року. 

Сума: $ 3 126  



Організація: Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, м. Харків. 

Керівник проекту: Басіна Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Європейський інтеграційний 

процес зі Сходу на Схід: громадянське суспільство та етнічні меншини у 

світі, що змінюється", Румунія, Сібіу, 17-20 грудня 2004 року. 

Сума: $ 662  

Організація: Центр "Жіноча ініціатива", м. Сіфмерополь. 

Керівник проекту: Семиколенова Олена. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Подолання образу 

ворога через мирну освіту", Литва, Паланга, 15-18 грудня 2004 року. 

Сума: $ 642  

Організація: Дніпропетровська обласна екологічна агенція "Зелений 

світ", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Хазан Павло Вікторович. 

Зміст проекту: Eчасть у конференції "Час - це життя" щодо припинення 

втрат біорізноманіття до 2010, та в щорічному з*їзді Робочої групи ЦСЄ 

щодо покращення стану біологічного різноманіття, Угорщина, Будапешт, 

3-7 листопада 2004 року. 

Сума: $ 395  

Організація: Громадська організація "Центр філантропії", м. Київ. 

Керівник проекту: Куц Світлана Анатоліївна. 

Зміст проекту: Участь у Симпозіумі "Територіальні фонди громади: 

Симпозіум глобального руху", Німеччина, Берлін, 2-4 грудня 2004 року. 

Сума: $ 1 626  

Організація: Донецький міський благодійний фонд "Доброта", 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Рогалін Яків Фрідріхович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному симпозіумі "Територіальні 

громадські фонди: Симпозіум глобального руху", Німеччина, Берлін, 2-4 

грудня 2004 року. 

Сума: $ 1 614  

Організація: Закарпатська асоціація дітей та молоді лауреатів 

національних та міжнародних конкурсів "Надії ХХІ століття", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Касо Роберт Лайошович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Побудова мережі з 

навчання права людини в південно-східній Європі", Угорщина, 

Будапешт, 2-7 грудня 2004 року. 

Сума: $ 111  



Організація: Громадська організація "Європейський діалог", м. Львів. 

Керівник проекту: Боренько Ярина Йосипівна. 

Зміст проекту: Участь у круглому столі "Європейський інтеграційний 

процес зі Сходу на Схід: громадянське суспільство та етнічні меншини у 

світі, що змінюється", Румунія, Сібіу, 16-20 грудня 2004 року 

Сума: $ 654  

Організація: Громадська організація "Кінезіс-Клуб дітей-інвалідів ДЦП 

Анатолія Смолянінова", м. Київ. 

Керівник проекту: Смолянінов Анатолій Григорович. 

Зміст проекту: Участь у робочій зустрічі за проектом "Вчимося один в 

одного", Словаччина, Кошіце, 1-2 грудня 2004 року. 

Сума: $ 492  

Організація: Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та 

розвиток", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Смірнов Олег Костянтинович. 

Зміст проекту: Участь у міжнародному семінарі "Подолання образу 

ворога через мирну освіту", Литва, Паланга, 15-18 грудня 2004 року. 

Сума: $ 683  

Організація: Благодійна Організація "Український Центр Порозуміння", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Прокопенко Надія Миколаївна. 

Зміст проекту: Стажування медіаторів Українського Центру 

Порозуміння в Польському Центрі Медіації, Польща, Варшава, 13-19 

грудня 2004 року. 

Сума: $ 1 158  

Організація: Благодійна Громадська Фундація імені Короля Юрія, 

м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Кімакович Віктор Євстахійович. 

Зміст проекту: Участь у симпозіумі "Територіальні фонди громади: 

симпозіум глобального руху", Німеччина, Берлін, 2-4 грудня 2004 року. 

Сума: $ 410  

 

 

Програма "Рома України" 

Кількість проектів: 35  

Сума: $ 92 307 

Частка у загальній сумі грантів: 1,49 % 



Ромська програма МФВ має на меті сприяти підвищенню рівня освіти ромської 

молоді, вироблення методи ефективної державної політики щодо ромського 

населення України, здійсненню моніторингу впровадження та виконання 

спеціальної державної програми задоволення етносоціальних та культурно-

просвітницьких потреб ромів в Україні. 

2004 року за пдітримки Програми відбулися громадські слухання щодо 

виконання “Програми державної підтримки соціального та культурного 

відродження українських рома на період до 2006 року”. У квітні 2005 року 

планується проведення комітетських слухань у Верховній Раді України. 

У співпраці з Європейським Союзом 2004 року було підтримано масштабний 

проект “Захист прав ромів України і забезпечення їх доступу до правосуддя”, 

який діє у 15 регіонах України. 

До діяльності програми залучено понад 30 неурядових організацій з усіх 

регіонів України. Програма також має партнерські контакти з Міжнародною 

організацією з міграції, посольством Королівства Нідерланди, Карпатським 

Фондом, Європейським Центром з прав Рома, Радою Європи, Офісом з питань 

Рома та Сінті ОБСЄ. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 18 $ 36 380 

Кіровоградська обл. 1 $ 3 547 

м. Київ 4 $ 4 223 

Одеська обл. 5 $ 5 650 

Харківська обл. 1 $ 2 500 

Черкаська обл. 1 $ 2 000 

Всеукраїнські проекти 5 $ 38 007 

Разом: 35 $ 92 307 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Культурне товариство із захисту інтересів угорських ромів 

Закарпаття "Унг Ромен", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кавун Людмила Василівна. 

Зміст проекту: Продовження навчання Кавун О. В. на медичному факультеті 

УжНУ. 

Сума: $ 620  



Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Миня Олександр Йосипович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання студентки Магера Г.С. у Міжнародному 

університеті фінансів, м. Київ. 

Сума: $ 563  

Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Миня Олександр Йосипович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання ромських студентів В. Чічак та В. 

Пінцейші протягом одного семестра у ВНЗ. 

Сума: $ 850  

Організація: Конгрес ромів Кіровоградщини, с. Новий Стародуб. 

Керівник проекту: Адам Іван Іванович. 

Зміст проекту: Створення недільної ромської школи у м. Олександрія. 

Сума: $ 3 547  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович. 

Зміст проекту: Сприяння реєстрації ромського музичного театра як юридичної 

особи. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності ромського музичного театру "Лаутарі". 

Сума: $ 12 500  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович. 

Зміст проекту: Сприяння розвиткові музичного ромського театру в Ужгороді. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадська організація "Національно-культурне об'єднання 

"Амала" ("Друзі"), м. Київ. 

Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка поїздки театру "Романс" для участі у V-му 

Карвінському ромському фестивалі (Чехія). 

Сума: $ 995  

Організація: Закарпатське культурно-просвітнє товариство ромів "Романі Яг", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Аладар Євгенович. 



Зміст проекту: Підтримка діяльності ромських правозахисних НДО у трьох 

областях: Київській, Житомирській та Донецькій. 

Сума: $ 30 000  

Організація: Всеукраїнська спілка громадських організацій "Конгрес ромен 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович. 

Зміст проекту: Проведення слухань з проблем реалізації цільової галузевої 

Програми соціально-духовного відродження рома України в комітеті ВР 

України з прав людини та національностей. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Йосип Іванович. 

Зміст проекту: Проведення громадських слухань на тему виконання 

державних зобов'язань щодо ромської меншини у м. Ужгороді. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Великоберезнянське районне культурно-просвітнє товариство 

ромів "Романі Яг", смт. В. Березний. 

Керівник проекту: Тирпак Іван Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка подальшого розвитку працюючої ромської недільної 

школи для дітей табору смт. В. Березний. 

Сума: $ 2 472  

Організація: Ромська школа при Асоціації ромів, м. Ізмаїл. 

Керівник проекту: Кондур Федір Анатолійович. 

Зміст проекту: Продовження роботи ромської недільної школи м. Ізмаїла та 

району. 

Сума: $ 2 050  

Організація: Ромська асоціація міста Балта та Балтського району, м. Балта. 

Керівник проекту: Архіпова Зінаїда Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка функціонування ромської недільної школи у м. 

Балта Одеської області. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Благодійний фонд "Доркас-Закарпаття", с. Сюрте. 

Керівник проекту: Кертес Степан Степанович. 

Зміст проекту: Підтримка функціонування початкової школи для ромів у с. 

Сюрте. 

Сума: $ 1 100  

Організація: Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія. 

Керівник проекту: Кондур Юрій Федорович. 

Зміст проекту: Підтримка роботи ромської недільної школи у м. Кілія 



Одеської області. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Община циган "Аме Рома" у Черкаській області, м. Золотоноша. 

Керівник проекту: Бамбула Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Продовження діяльності недільної школи для ромських дітей в 

місті Золотоноша. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Виноградівське районне культурно-просвітнє товариство ромів 

"Романо-Дром", с. Великі Ком’яти. 

Керівник проекту: Дюрі Ласло Ласлович. 

Зміст проекту: Продовження діяльності недільної школи для ромських дітей у 

селі Великі Ком'яти Виноградівського району. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Ужгородська районна організація "Союз Українок", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Федорова Олена Василівна. 

Зміст проекту: Розвиток існуючої недільної ромської школи с. Концово. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Адам Світлана Йосипівна. 

Зміст проекту: Функціонування недільної ромської школі при товаристві 

"Рома", м. Ужгород. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Обласний культурний центр "Аме Рома", м. Харків. 

Керівник проекту: Карафетов Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Додатковий розвиток ромської дитячої школи обласного 

центру "Аме Рома". 

Сума: $ 2 500  

Організація: Форум циган України "Форумо Ромен Українатар", м. Київ. 

Керівник проекту: Григоріченко Петро Дмитрович. 

Зміст проекту: Участь П. Григоріченка у конференції "Національності та 

плюралізм, від старого до нового світогляду", м. Варшава, 18-21 липня 2004 

року. 

Сума: $ 940  

Організація: Київська благодійна фундація, м. Київ. 

Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Забезпечення участі театру РОМАНС у суспільно-культурних 

заходах з нагоди 60-річчя трагедії в Освенціму. 

Сума: $ 1 200  



Організація: Культурне товариство циган Закарпаття "Ром Сом", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Аладар Аладарович. 

Зміст проекту: Участь дитячого ансамбля танця "Ром Сом" у фестивалі 

"Ромські фольклорні танці", Угорщина. 

Сума: $ 800  

Організація: Закарпатська обласна громадська організація "Товариство 

громадського самозахисту", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Чижмарь Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Оплата навчання Чурей Є. в УжНУ протягом двох семестрів. 

Сума: $ 340  

Організація: Закарпатський обласний благодійний фонд "Праліпе" 

("Братерство"), м. Ужгород. 

Керівник проекту: Бучко Ернест Антонович. 

Зміст проекту: Навчання Кіш Н. О. у ВНЗ протягом 2-х семестрів. 

Сума: $ 540  

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів "Романі Чгіб" ("Ромська 

мова"), м. Ужгород. 

Керівник проекту: Бучко Борис Ладіславович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання Нікіфорова М. І. у ВНЗ протягом двох 

семестрів. 

Сума: $ 485  

Організація: Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія. 

Керівник проекту: Кондур Юрій Федорович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання 2 ромських студентів (Тодєрашко О.Ю., 

Чеботаря А.Ю.) у вищих навчальних закладах України. 

Сума: $ 450  

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття "Лаутарi", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Вілмош Аладарович. 

Зміст проекту: Навчання Папа В. А. та Папа В. В. у ВНЗ протягом двох 

семестрів. 

Сума: $ 610  

Організація: Ромська асоціація міста Балта та Балтського району, м. Балта. 

Керівник проекту: Архіпова Зінаїда Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка навчання ромського студента м. Балта Одеської 

області (Архіпова Ю.) у вищому навчальному закладі України. 

Сума: $ 150  

Організація: Громадська організація "Національно-культурне об'єднання 

"Амала" ("Друзі"), м. Київ. 



Керівник проекту: Крикунов Ігор Миколайович. 

Зміст проекту: Підтримка навчання студентки 2-го курсу Міжнародного 

університету фінансів Магери Герміни. 

Сума: $ 770  

Організація: Форум циган України "Форумо Ромен Українатар", м. Київ. 

Керівник проекту: Тимошенко Роман Дмитрович. 

Зміст проекту: Оплата навчання Бутенко Р. та Тимошенко Р. у ВНЗ України. 

Сума: $ 1 518  

Організація: Закарпатське обласне товариство циган "Амаро Дром", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Пап Еміл Йосипович. 

Зміст проекту: Підтримка проведення футбольного турніра для юнацьких 

ромських команд 25 вересня в Ужгороді. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Оплата транспортних витрат учасників зустрічі стипендіатів 

RMUSP. 

Сума: $ 260  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Копенсування витрат за програмою RMUSP на друк 

оголошення та поштові послуги. 

Сума: $ 547  

 

 

Європейська програма 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 165 000 

Частка у загальній сумі грантів: 2,67 % 

Європейську програму МФВ засновано влітку 2004 року з метою посилення 

спроможності громадянського суспільства України бути активним учасником 

процесу європейської інтеграції України. 

Упродовж 2004 року програма здійснювала свою діяльність в рамках 

операційного проекту МФВ на основі наступних напрямків:  

o підвищення обізнаності предстаників організацій громадянського 

суспільства України з Європейською політикою сусідства та 



налагодження обміну інформацією між різними громадськими 

ініціативами щодо європейської інтеграції; 

o започаткування практики проведення освітніх заходів з європейської 

інтеграції у вищих навчальних закладах України та ресурсних центрах 

для громадських організацій; 

o напрацювання рекомендацій щодо імплементації та моніторингу 

виконання Плану дій між україною та ЄС; 

o розвиток механізмів залучення представників громадських організацій 

до формування та здійснення політики європейської інтеграції України. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 165 000 

Разом: 1 $ 165 000 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Пілотний етап Європейської програми здійснено у вигляді 

операційного проекту МФВ. Основне завдання проекту полягало у посиленні 

спроможності громадянського суспільства України бути активним учасником 

процесу європейської інтеграції України. 

Сума: $ 165 000  

 

 

Верховенство права 

Кількість проектів: 110  

Сума: $ 1 026 420 

Частка у загальній сумі грантів: 16,59 % 

Діяльність Програми МФВ "Верховенство права" спрямовано на вдосконалення 

механізмів судового та позасудового захисту прав людини, сприяння реалізації 

судово-правової та пенітенціарної реформ, посилення активності та ефективності 

правозахисних недержавних організацій та підтримку розвитку мережі "Юридичних 

клінік" країни. 

Програма активно співпрацює з Комітетом з правової політики Верховної Ради 

України, Верховним Судом України, Радою Суддів України, Державною судовою 



адміністрацією України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, 

Міністерством юстиції України, Державним департаментом України з питань 

виконання покарань, іншими органами виконавчої влади, Директоратом з прав 

людини та Правовим директоратом Ради Європи. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 2 $ 14 327 

Дніпропетровська обл. 2 $ 14 489 

Донецька обл. 5 $ 37 944 

Житомирська обл. 2 $ 13 980 

Закарпатська обл. 2 $ 12 080 

Запорізька обл. 1 $ 5 622 

Луганська обл. 3 $ 23 788 

Львівська обл. 2 $ 10 746 

м. Київ 9 $ 70 413 

Миколаївська обл. 1 $ 8 143 

Одеська обл. 1 $ 6 592 

Рівненська обл. 1 $ 6 526 

Тернопільська обл. 1 $ 6 550 

Харківська обл. 7 $ 36 797 

Хмельницька обл. 2 $ 13 786 

Чернівецька обл. 3 $ 19 020 

Чернігівська обл. 6 $ 45 511 

Всеукраїнські проекти 60 $ 680 106 

Разом: 110 $ 1 026 420 

 

 

Захист прав людини і основних свобод 

Кількість проектів: 28  

Сума: $ 359 270 

Частка у загальній сумі грантів: 5,81 % 

Програма "Верховенство права" допомагає консолідації та реалізації спільних 

дій правозахисних організацій, проведенню моніторингів та громадських 

слухань про стан дотримання прав людини, боротьбі з корупцією в різних 

сферах суспільного життя шляхом підвищення прозорості прийняття рішень і 

забезпечення доступу громадськості до суспільно важливої інформації. 



Основні заходи, що здійснені за підтримки програми у цьому напрямку: 

1) Захист прав виборців.  

Під час виборчої кампанії 2004 року мережа громадських правозахисних 

організацій здійснювала системний моніторинг дотримання виборчих прав, 

збирала факти про порушення виборчого законодавства, оскаржувала 

незаконні дії та рішення, надавала правову допомогу виборцям. У співпраці з 

міжнародними правозахисними організаціями (Міжнародна Амністія, 

Міжнародна Гельсінська Федерація з прав людини) було розгорнуто широку 

кампанію проти переслідувань та незаконних затримань громадських 

активістів, зокрема членів кампанії “ПОРА!”. За підтримки Програми десяткам 

затриманих активістів молодіжних організацій, що брали участь у виборчій 

кампанії, було надано адвокатів. Зібрані організаціями факти було 

представлено у Верховній Раді України, Верховному Суді та прийнято до уваги 

при ухваленні рішень. 

2) Реформування законодавства.  

За підтримки Програми було проведено низку громадських слухань та зібрано 

експертні оцінки законопроектів стосовно внесення змін до Конституції 

України. Відповідні матеріали було видано та поширено серед народних 

депутатів, правознавців, зацікавлених осіб.  

Програма сприяла експертному супроводу розробки та впровадження нових 

Цивільно-процесуального, Адміністративно-процесуального, Кримінально-

процесуального кодексів України. Зокрема, громадське лобіювання Верховної 

Ради України зробило можливим проведення додаткової міжнародної 

експертизи проекту Кримінально-процесуального кодексу. Українські та 

міжнародні фахівці підтвердили його суттєві недоліки та неприйнятність для 

європейської демократії. Було надано експертну підтримку у розробці 

законопроекту “Про перехоплення телекомунікацій”, який обмежує 

можливості свавільних дій правоохоронних органів у знятті інформації з 

каналів зв’язку та посилює реалізацію права людини на повагу до приватного 

життя. 

3) Формування мережі правозахисних організацій.  

Вперше проведено широкий форум громадських правозахисних організацій, на 

якому було засновано асоціацію громадських організацій “Українська 

Гельсінська Спілка з прав людини”, із подальшим членством у Міжнародній 

Гельсінській Федерації з прав людини (Відень).  

Створено спільний веб-ресурс з прав людини www.rupor.org, cформовано 

громадську раду при Комітеті Верховної Ради з прав людини, національних 

меншин та міжнаціональних відносин. 

4) Моніторинг прав людини.  

Програмою підтримано кілька загальноукраїнських моніторингових проектів з 

прав людини, які стосувалися наступних прав: свобода від катувань, свобода 

https://gms.irf.kiev.ua/pls/portal/%22http:/www.rupor.org%22


мирних зібрань, свобода релігій. Вперше правозахисними організаціями 

підготовлено до видання річний звіт про права людини в Україні за 2004 рік. У 

рамках моніторингових проектів надавалася правова допомога особам, чиї 

права були порушені. Так, було успішно оскаржено рішення місцевих рад про 

встановлення неконституційних обмежень на проведення мирних зібрань. 

5) Захист вразливих соціальних груп.  

Серед пріоритетів у 2004 році було визначено наступні категорії осіб, захист 

яких підтримується програмою: призовники та військовослужбовці строкової 

служби, біженці та шукачі притулку, ВІЛ-інфіковані, споживачі наркотиків. 

Програма підтримує ініціативи із захисту вразливих груп населення, заохочує 

використання механізмів місцевого самоврядування для вирішення проблем 

порушення прав людини на місцевому рівні. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Житомирська обл. 1 $ 9 066 

Луганська обл. 1 $ 7 000 

Львівська обл. 1 $ 4 250 

м. Київ 3 $ 21 250 

Харківська обл. 1 $ 1 670 

Чернівецька обл. 1 $ 10 870 

Чернігівська обл. 2 $ 11 491 

Всеукраїнські проекти 18 $ 293 673 

Разом: 28 $ 359 270 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Тарасов Олексій Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення у Києві 31 березня — 1 квітня 2004 року Першого 

Всеукраїнського Форуму правозахисних організацій "Права людини на 

виборах", розробка та імплементація ідеї створення об’єднання правозахисних 

організацій України. 

Сума: $ 27 835  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович. 

Зміст проекту: Збір фахових коментарів науковців-юристів, фахівців у галузі 

конституційного права щодо процесу конституційної реформи. Проведення 

науково-практичної конференції та видання збірки матеріалів із висновками та 



пропозиціями. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Луганська обласна організація "Суспільна служба правової 

допомоги", м. Луганськ-11. 

Керівник проекту: Моцний Юрій Петрович. 

Зміст проекту: Створення та постійна підтримка у співпраці з Луганською 

міською радою Луганського громадського порталу, на якому розміщено 

суспільно важливу інформацію для територіальної громади, що сприяє 

підвищенню прозорості діяльності місцевого самоврядування. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Товариство українських 

офіцерів", м. Київ. 

Керівник проекту: Савченко Володимир Михайлович. 

Зміст проекту: Надання практичної допомоги і проведення просвітницьких 

заходів з метою протидії корупційним явищам у Збройних Силах України. 

Сума: $ 9 800  

Організація: Житомирська міська громадська організація "Інститут 

впровадження новацій", м. Житомир. 

Керівник проекту: Круківський Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Аналіз та поширення інформації про формування та 

використання коштів місцевого бюджету Житомира, проведення навчальних 

семінарів, круглих столів, видання інформаційного бюлетеня. 

Сума: $ 9 066  

Організація: Центр підтримки приватної ініціативи, м. Львів. 

Керівник проекту: Будзінський Тарас Володимирович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу і громадських слухань з питань 

протидії корупції у державній пожежній службі України. 

Сума: $ 4 250  

Організація: Громадська організація "Київське юридичне товариство", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Березюк Олег Валерійович. 

Зміст проекту: Підготовка та поширення друкованого видання "Шляхи та 

механізми удосконалення законодавчих та організаційно-правових заходів 

протидії корупції", що містить кримінологічний аналіз корупції в Україні, 

основні засади протидії корупції. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Підгорний Олександр Віталійович. 

Зміст проекту: Аналіз ефективного витрачання державних коштів тендерними 



комітетами у медичних установах Чернігова, організація навчальних заходів 

щодо міжнародних стандартів і українського законодавства з питань 

проведення тендерів. 

Сума: $ 8 300  

Організація: Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців і 

підприємств малого бізнесу, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Кухарчук Ігор Юрійович. 

Зміст проекту: Поширення досвіду діяльності антикорупційного центру, 

проведення тренінгів та круглих столів для представників органів влади і 

недержавних організацій з питань попередження і протидії проявам корупції у 

різних сферах державного регулювання. 

Сума: $ 10 870  

Організація: Громадська організація "Фонд "Молодість", м. Київ. 

Керівник проекту: Роднянська Лариса Зіновіївна. 

Зміст проекту: Проведення робіт зі створення фільму про права 

безпритульних дітей в Україні та його поширення у телевізійних мережах 

України. 

Сума: $ 14 474  

Організація: Інститут економіко-соціальних проблем "Республіка", м. Київ. 

Керівник проекту: Чемерис Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Збір інформації про обмеження конституційного права на 

проведення мирних зібрань, здійснення аналізу законопроектів та вироблення 

пропозицій щодо законодавчого врегулювання порядку проведення мирних 

зібрань, надання правової допомоги у випадках безпідставного обмеження 

реалізації цього права. 

Сума: $ 15 000  

Організація: Вінницька правозахисна група, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Ролік Віктор Вікторович. 

Зміст проекту: Проведення міжнародних громадських слухань з проблеми 

зникнень і політичних вбивств в Україні, Білорусі та Росії. Захід проведено у 

співпраці з Комітетом Верховної Ради України з боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією, правозахисними організаціями України, Білорусі та 

Росії. 

Сума: $ 22 540  

Організація: Фундація соціально-правового захисту населення "Чинність 

закону", м. Київ. 

Керівник проекту: Спорников Олег Олександрович. 

Зміст проекту: Збір відеоінформації про порушення прав людини, 

виготовлення та поширення на її основі річного відеозвіту про стан дотримання 

прав людини в Україні. 

Сума: $ 10 240  



Організація: Всеукраїнський громадський комітет підтримки аграрної 

реформи, м. Київ. 

Керівник проекту: Данкевич Михайло Григорович. 

Зміст проекту: Ознайомлення населення зі світовим досвідом ведення та 

правового регулювання фермерських господарств. Проведення навчальних 

семінарів для ознайомлення фокус-груп зі Спільною аграрною політикою 

Євросоюзу. 

Сума: $ 14 976  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підготовка доповідей та участь представників недержавних 

правозахисних організацій України у щорічній конференції ОБСЄ з прав 

людини. 

Сума: $ 6 450  

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських організацій "Українська 

Гельсінська спілка з прав людини", м. Київ. 

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович. 

Зміст проекту: Збір інформації про факти порушень прав людини та основних 

свобод в Україні за 2004 рік. Їх оцінка з точки зору міжнародних зобов'язань 

України у сфері прав людини та наступне оприлюднення й поширення зібраної 

інформації. 

Сума: $ 14 855  

Організація: Всеукраїнська асоціація громадських організацій "Українська 

Гельсінська спілка з прав людини", м. Київ. 

Керівник проекту: Яворський Володимир Михайлович. 

Зміст проекту: Реалізація форм конструктивної участі громадськості у 

законотворчому процесі: збір інформації про факти порушень прав людини та 

її поширення, проведення громадських розслідувань порушень прав людини та 

організація представництва прав своїх членів у судах та інших органах влади. 

Сума: $ 53 119  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Антонович Мирослава Михайлівна. 

Зміст проекту: Участь представників правозахисних організацій у 

конференціях, що підвищують їх обізнаність про міжнародні механізми 

захисту прав людини. 

Сума: $ 1 670  

Організація: Громадська організація "Центр соціального добробуту 

"Доброчин", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Дрозд Наталія Олександрівна. 

Зміст проекту: Моніторинг порушень процедури проведення працівниками 

міліції затримання та прав затриманих осіб. Надання прямої правової допомоги 

затриманим особам. Проведення двох навчальних семінарів для працівників 



правоохоронних органів на тему "Дотримання прав людини при проведенні 

затримання та дізнання у контексті міжнародного та національного 

законодавства про права людини". 

Сума: $ 3 191  

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Тарасов Олексій Володимирович. 

Зміст проекту: Відеодокументування громадськими правозахисними 

організаціями порушень прав людини, пов"язаних з виборчим процесом на 

виборах Президента України, та поширення їх через засоби масової інформації 

Сума: $ 14 420  

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Тарасов Олексій Володимирович. 

Зміст проекту: Відеодокументування громадськими правозахисними 

організаціями порушень прав людини, пов"язаних з виборчим процесом, під 

час другого туру виборів Президента України, та їх розповсюдження серед 

ЗМІ. 

Сума: $ 13 050  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Аналіз порушень виборчого законодавства та їх узагальнення. 

Конституційно-правова оцінка ситуації, яка склалася після виборів Президента 

України. Розробка пропозицій до виборчого законодавства та їх обговорення з 

представниками юридичної громадськості та правозахисних організацій. 

Сума: $ 8 200  

Організація: Фундація соціально-правового захисту населення "Чинність 

закону", м. Київ. 

Керівник проекту: Спорников Олег Олександрович. 

Зміст проекту: Створення на основі відеоматеріалів, відзнятих у день 

голосування по виборах Президента України правозахисними організаціями, 

телевізійного документального фільму "Права людини на виборах" та його 

поширення. 

Сума: $ 4 450  

Організація: Фундація соціально-правового захисту населення "Чинність 

закону", м. Київ. 

Керівник проекту: Спорников Олег Олександрович. 

Зміст проекту: Виробництво, тиражування та розповсюдження телевізійного 

документального фільму "Права людини на виборах - 2004", підготовленого за 

результатами діяльності громадських моніторингових організацій, на 

регіональних телекомпаніях Сходу та Півдня України. 

Сума: $ 6 140  



Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Захаров Євген Юхимович. 

Зміст проекту: Здійснення відеоспостереження за ходом переголосування 

виборів Президента України. Створення 75 мобільних груп та моніторинг 

порушень чинного законодавства. Надання правової допомоги виборцям у 

поданні скарг до суду з подальшим представленням інтересів зацікавлених осіб 

у суді. 

Сума: $ 25 969  

Організація: Благодійна організація "Фонд сприяння розвитку студентського 

самоврядування "Універсітас", м. Київ. 

Керівник проекту: Слободяник Іван Леонідович. 

Зміст проекту: Надання правової допомоги студентам, що можуть бути 

обмежені у правах через політичну діяльність під час виборчої кампанії 2004 

року. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Громадська організація "Центр сучасних інформаційних 

технологій та візуальних мистецтв", м. Харків. 

Керівник проекту: Кофман Геннадій Леонідович. 

Зміст проекту: Проведення Днів кіно про права людини, круглих столів та 

обговорення основних проблем у сфері прав людини. 

Сума: $ 14 939  

Організація: Громадська організація "Центр сучасних інформаційних 

технологій та візуальних мистецтв", м. Харків. 

Керівник проекту: Кофман Геннадій Леонідович. 

Зміст проекту: Проведення майстер-класу для українських кінорежисерів, 

продюсерів та журналістів, за участі європейських кінодокументалістів з 

питань створення документальних фільмів про права людини. 

Сума: $ 14 966  

 

 

Сприяння судовій реформі в Україні 

Кількість проектів: 13  

Сума: $ 160 998 

Частка у загальній сумі грантів: 2,60 % 

Проекти, що реалізуються за підтримки Програми, сприяють становленню 

незалежності судової влади та реалізації громадських ініціатив, 

запропонованих об’єднаннями суддів, підтримують практичне застосування 

суддями в Україні міжнародних норм з прав людини, наближають українську 



судову практику до європейських стандартів та заохочують впровадження 

європейських принципів судочинства. Програма розпочала діяльність, 

спрямовану на консолідацію зусиль недержавних організацій, з аналітичної 

підтримки судової реформи в Україні: проведення аналітичних дослідженнь 

основних проблемних питань та перешкод в реалізації судово-правової 

реформи в Україні, створення інформаційних ресурсів та проведення 

правопросвітницьких заходів. 

За підтримки Програми розроблено концепцію судово-правової реформи, 

проект закону “Про судовий устрій”, проведено роботу із підготовки 

парламентських слухань про судово-правову реформу, конференції з питань 

фінансової незалежності судової влади та розроблено відповідний 

законопроект. 

Програма підтримала низку проектів із впровадження в українське судочинство 

положень Європейської Конвенції з прав людини. За підтримки МФВ 

систематично проводяться навчальні семінари для суддів, видається журнал 

“Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі.” 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 8 242 

Донецька обл. 1 $ 13 908 

Луганська обл. 1 $ 8 434 

Чернігівська обл. 1 $ 14 817 

Всеукраїнські проекти 9 $ 115 597 

Разом: 13 $ 160 998 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Створення і підтримка на спеціалізованому порталі 

тематичного веб-ресурсу — "Право на повагу до приватного і сімейного 

життя", що забезпечуватиме доступ до рішень Європейського Суду з прав 

людини. 

Сума: $ 10 480  

Організація: Асоціація суддів Донецької області, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Жабський Сергій Павлович. 

Зміст проекту: Проведення просвітницьких заходів для суддів з питань 



застосування Ст.1 Протоколу 1 Європейської Конвенції з прав людини. 

Ініціювання та супровід стратегічних судових справ. 

Сума: $ 13 908  

Організація: Асоціація суддів Автономної Республіки Крим, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Трошина Марина Віталіївна. 

Зміст проекту: Проведення систематичної правопросвітницької діяльності й 

тренінгів із застосування положень Європейської Конвенції з прав людини для 

суддів АР Крим. 

Сума: $ 8 242  

Організація: Регіональний благодійний фонд "Резонанс", м. Львів. 

Керівник проекту: Грабовська Олена Романівна. 

Зміст проекту: Проведення просвітницьких заходів для суддів з питань 

застосування Ст.1 Протоколу 1 Європейської Конвенції з прав людини. 

Ініціювання та супроводження стратегічних судових справ. 

Сума: $ 11 095  

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Тарасова Катерина Ігорівна. 

Зміст проекту: Проведення просвітницьких заходів для суддів Чернігівської 

області щодо практичного застосування міжнародних угод з прав людини. 

Сума: $ 14 817  

Організація: Луганський гуманітарний центр, смт. Ювілейне. 

Керівник проекту: Беніцький Андрій Сергійович. 

Зміст проекту: Інформаційна підтримка та навчання суддів Луганської області 

з питань застосування положень Європейської Конвенції з прав людини. 

Сума: $ 8 434  

Організація: Громадська організація "Юридичний клуб", м. Київ. 

Керівник проекту: Сірий Микола Іванович. 

Зміст проекту: Визначення основних перешкод і факторів негативного впливу 

на процес застосування міжнародно-правових норм, зокрема європейських 

стандартів з прав людини. 

Сума: $ 8 312  

Організація: Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Тарасова Катерина Ігорівна. 

Зміст проекту: Підготовка та проведення у співпраці з Державною судовою 

адміністрацією України та Комітетом Верховної Ради України з правової 

політики науково-практичної конференції щодо фінансових передумов 

забезпечення незалежності судочинства в Україні. 

Сума: $ 10 500  



Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Підготовка, видання та поширення науково-методичного 

видання з питань впровадження практики Європейського Суду з прав людини в 

українське судочинство. 

Сума: $ 12 975  

Організація: Інститут економіко-соціальних проблем "Республіка", м. Київ. 

Керівник проекту: Чемерис Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Переклад рішень Європейського Суду з прав людини, які 

стосуються мирних зібрань; аналіз практики її реалізації в Україні та видання 

збірки матеріалів. 

Сума: $ 10 686  

Організація: Центр політико-правових реформ, м. Київ. 

Керівник проекту: Куйбіда Роман Олексійович. 

Зміст проекту: Експертиза чинного законодавства та судової практики на 

предмет відповідності положенням Європейської Конвенції з прав людини 

щодо права на справедливий суд. Розробка курсу лекцій для суддів. 

Сума: $ 9 260  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Українська правнича 

фундація", м. Київ. 

Керівник проекту: Зайцев Юрій Євгенович. 

Зміст проекту: Підготовка, видання інформаційних матеріалів та проведення 

серії систематизованих семінарів із застосування положень Європейської 

Конвенції з прав людини для суддів апеляційних судів України. 

Сума: $ 30 000  

Організація: Міжнародний фонд "Центр суддівських студій", м. Київ. 

Керівник проекту: Алєксєєв Андрій Геннадійович. 

Зміст проекту: Проведення серії зустрічей з експертами у галузі судової 

реформи для визначення ключових проблем у її реалізації та обгрунтування 

шляхів їх вирішення. 

Сума: $ 12 289  

 

 

Сприяння реформуванню пенітенціарної 

системи в Україні 



Кількість проектів: 34  

Сума: $ 241 082 

Частка у загальній сумі грантів: 3,90 % 

Нині в Україні склалися передумови для підсилення процесу демократизації 

пенітенціарної системи, орієнтації її діяльності на гуманне ставлення до 

засуджених та забезпечення їх соціального збереження за рахунок ширшого 

залучення громадянського суспільства до реформування системи, 

комплексного вирішення нагальних завдань ресоціалізації засуджених. 

Програма "Верховенство права" налагодила співпрацю з Державним 

департаментом України з питань виконання покарань. Розроблено і схвалено 

концепцію партнерських стосунків між органами виконання покарань та понад 

60 громадськими організаціями та інституціями громадянського суспільства. 

Програма сприяла створенню Громадської ради при Державному департаменті 

України з питань виконання покарань, Піклувальних рад у Донецькій, 

Луганській та Львівській областях. За підтримки Програми було розроблено й 

затверджено концепцію соціального партнерства недержавних організацій, 

органів влади та державних установ у сприянні здійсненню пенітенціарної 

реформи. Програмі вдалося залучити низку громадських організацій до 

соціальної реабілітації засуджених осіб, одним з результатів чого стало 

відкриття в Києві Центру соціальної реабілітації звільнених осіб, який тепер 

повністю фінансує Київська міська державна адміністрація та Київський 

міський центр соціальних служб для молоді. Внаслідок реалізації одного з 

проектів програма домоглася позитивного рішення щодо створення в структурі 

Міністерства праці та соціальної політики управління, яке буде опікуватися 

проблемами осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 

З метою забезпечення захисту прав затриманих осіб, надання їм правової 

допомоги та раціоналізації застосування судами арештів до затриманих осіб 

розпочато низку взаємопов'язаних проектів у Харкові, Києві та Чернігові, у 

ході яких здійснюється: 

o моніторинг судових рішень щодо застосування судами запобіжних 

заходів та арештів; 

o навчання суддів зазначених регіонів новим інструктивним правилам для 

розвитку вмінь застосування запобіжних заходів у відповідності до 

міжнародних стандартів задля обмеження практики досудових 

затримань; 

o надання адвокатами правової допомоги затриманим особам та їх захист у 

суді; 

o формування суспільної думки, яка може вплинути на масштаби 

застосування досудового затримання. 

За сприяння програми розпочато пілотні проекти із запровадження в Україні 

ювенальної юстиції, примирення у кримінальних справах, елементів служби 



пробації. У Київській та Одеській областях, АР Крим проходять експерименти 

з відпрацювання елементів пробації та запровадження альтернативних видів 

покарань, які знайшли підтримку у суддів місцевих та апеляційних судів. За 

допомоги МФВ у Чернігові створюється навчально-методична база центру 

підготовки майбутніх офіцерів пробації на основі міжнародних стандартів та 

Європейського досвіду. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 2 $ 14 489 

Донецька обл. 4 $ 24 036 

Житомирська обл. 1 $ 4 914 

Запорізька обл. 1 $ 5 622 

Луганська обл. 1 $ 8 354 

Львівська обл. 1 $ 6 496 

м. Київ 3 $ 29 726 

Миколаївська обл. 1 $ 8 143 

Харківська обл. 4 $ 23 186 

Хмельницька обл. 1 $ 7 996 

Чернівецька обл. 1 $ 2 050 

Чернігівська обл. 2 $ 14 193 

Всеукраїнські проекти 12 $ 91 877 

Разом: 34 $ 241 082 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Дослідницький центр 

соціальної політики", м. Київ. 

Керівник проекту: Скоропада Людмила Миколаївна. 

Зміст проекту: Аналіз стану соціальної адаптації звільнених осіб в Україні та 

виявлення проблем, що потребують вирішення на державному рівні. Розробка 

за участю експертів різних відомств та представників НУО основних напрямків 

реалізації Державної програми соціальної реабілітації колишніх засуджених. 

Сума: $ 9 668  

Організація: Громадська організація "Київ — рідний дім", м. Київ. 

Керівник проекту: Балясна Евеліна Менделівна. 

Зміст проекту: Соціальна орієнтація осіб, які відбувають покарання у 

виправних установах Київської області. Розгортання діяльності Центру 

реабілітації звільнених осіб. Надання інформаційно-методичних послуг 

державним та громадським організаціям, які займаються питаннями соціальної 



адаптації колишніх засуджених. 

Сума: $ 11 087  

Організація: Громадська організація "Наукове товариство інвалідів "Інститут 

соціальної політики", м. Київ. 

Керівник проекту: Шевцов Андрій Гаррійович. 

Зміст проекту: Аналіз стану умов утримання засуджених-інвалідів та їх 

потреб. Розробка та впровадження комплексних методик соціально-

психологічної та корекційної допомоги інвалідам. Навчання персоналу 

виправних установ умінням застосовувати корекційні методики. 

Сума: $ 10 783  

Організація: Видавництво "Атіка", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Гайдук Ніна Михайлівна. 

Зміст проекту: Ознайомлення широкого кола працівників судових, 

правоохоронних та пенітенціарних органів, юридичної громадськості з 

досвідом функціонування служби пробації у країнах Східної та Центральної 

роботи, які приєдналися до Європейського Союзу. 

Сума: $ 6 340  

Організація: Всеукраїнська асоціація молодіжного співробітництва 

"Альтернатива – В", м. Київ. 

Керівник проекту: Кушнірова Тамара Василівна. 

Зміст проекту: Інформаційне та практичне сприяння реалізації прав 

засуджених, звільнених від покарання.Привернення уваги соціальних 

інституцій до проблем адаптації колишніх засуджених. Створення методично-

консультативного центру організації соціального супроводу осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі.Поширення накопиченого досвіду організаційної та 

методичної роботи серед НУО України. 

Сума: $ 10 989  

Організація: Донецький молодіжний дебатний центр, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Дьомкіна Валентина Володимирівна. 

Зміст проекту: Сприяння організації діяльності прес-центру при Управлінні 

виконання покарань в Донецькій області.Проведення серії виїзних тематичних 

прес-конференцій для ЗМІ на базі виправних установ області. Покращення 

обізнаності журналістів та громадськості про реформи в пенітенціарній 

системі. 

Сума: $ 5 986  

Організація: Військово-патріотичне об'єднання "Каскад", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Тищенко Галина Василівна. 

Зміст проекту: Залучення громадськості Луганської області до здійснення 

цивільного контролю над пенітенціарними закладами регіону. Налагодження 

діяльності Піклувальної ради, обговорення спільно з органами місцевої влади 

проблем пенітенціарної реформи. Надання допомоги виправним установам у 



вирішенні питань, пов"язаних з реалізацією засудженими особами своїх прав. 

Сума: $ 8 354  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Жіночий консорціум 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Безпальча Руслана Федорівна. 

Зміст проекту: Громадський захист жінок, які потрапили до ув"язнення. 

Консолідація діяльності НУО, що допомагають засудженим жінкам та 

звільненим особам, їх інформаційна та навчальна підтримка.Підготовка та 

проведення громадських слухань у Комітеті Верховної Ради з прав людини з 

проблеми пом"якшення кримінального покарання жінок. 

Сума: $ 10 470  

Організація: Благодійний фонд "Стимул", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Єщенко Володимир Юхимович. 

Зміст проекту: Залучення органів влади Дніпропетровщини, громадських 

організацій, органів місцевого самоврядування, регіонального бізнесу, 

науковців та ЗМІ до розробки та втілення на рівні області Програми 

реформування пенітенціарних установ. Проведення тренінгу для 

пенітенціарних працівників з питань соціального партнерства з державними та 

недержавними організаціями. Організація роботи інформаційно-

консультативного центру з питань сприяння пенітенціарній реформі. 

Сума: $ 8 769  

Організація: Благодійна організація "Чернігівський жіночий правозахисний 

центр", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Лепеха Алла Григорівна. 

Зміст проекту: Залучення громадських організацій м.Чернігова до співпраці з 

установами виконання покарань. Підготовка матеріалів на засідання 

спостережної комісії та здійснення громадського контролю за діяльністю 

пенітенціарних установ. Відкриття громадської приймальні, юридичної 

консультації та школи правових знань для засуджених. 

Сума: $ 8 267  

Організація: Благодійний фонд "Самодопомога", м. Львів. 

Керівник проекту: Котик Зінон Дмитрович. 

Зміст проекту: Створення Піклувальної ради над установами виконання 

покарань Львівської області, здійснення громадського контролю над 

пенітенціарною діяльністю. Залучення широкого загалу державних та 

недержавних організацій до сприяння пенітенціарній реформі. Надання 

засудженим особам консультативної правової, соціальної та психологічної 

допомоги. 

Сума: $ 6 496  

Організація: Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Лапшина Вікторія Олександрівна. 



Зміст проекту: Створення центру ресоціалізації наркозалежних засуджених у 

виправній установі. Здійснення комплексу заходів по реабілітації 

наркозалежних засуджених перед звільненням з установи виконання покарань. 

Залучення споживачів наркотиків до участі у стратегії "навчання рівних" з 

метою профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу серед засуджених. 

Сума: $ 8 143  

Організація: Міжнародне товариство прав людини — Українська секція, 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сухоруков Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Узагальнення накопиченого досвіду діяльності громадських 

організацій щодо сприяння пенітенціарній реформі в Україні. Моніторинг 

діяльності спостережних комісій та опікунських рад.Створення 

інформаційного ресурсу для висвітлення досвіду співпраці НУО та державних 

інституцій у галузі реформи кримінально-виконавчої системи. 

Сума: $ 5 730  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива", м. Київ. 

Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна. 

Зміст проекту: Аналіз практики застосування судами громадських робіт як 

виду кримінального покарання. Розробка пропозицій щодо розширення підстав 

у Кримінальному кодексі для застосування цих санкцій. Підготовка та видання 

методичного посібника для суддів з метою пропагування громадських робіт як 

альтернативного виду покарань. 

Сума: $ 5 083  

Організація: Громадська організація "Київське юридичне товариство", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Березюк Олег Валерійович. 

Зміст проекту: Аналіз слідчої і судової практики застосування Кримінального 

кодексу України з метою визначення підстав і можливостей ширшого 

застосування видів покарань, не пов"язаних з позбавленням волі. Розробка та 

обгрунтування пропозицій щодо гуманізації кримінального законодавства, 

усунення надмірної кари за нетяжкі злочини та ширше запровадження 

альтернативних видів покарань. Проведення у Комітеті Верховної Ради з 

правової політики круглого столу з цих питань та громадське лобіювання 

демократичних змін до Кримінального кодексу. 

Сума: $ 11 190  

Організація: Всеукраїнський комітет захисту дітей, м. Київ. 

Керівник проекту: Коваленко Андрій Павлович. 

Зміст проекту: Імплементація європейських стандартів ювенальної юстиції у 

вітчизняну судову практику. Створення моделі ювенального суду і 

відпрацювання алгоритму супроводу справ неповнолітніх у суді. Узагальнення 

досвіду роботи модельного суду і визначення спільно з Верховним Судом 



України перспектив створення ювенальних судів в Україні. 

Сума: $ 7 789  

Організація: Благодійний фонд "Християнський дитячий фонд", м. Київ. 

Керівник проекту: Звєрєва Ірина Дмитрівна. 

Зміст проекту: Розробка і запровадження у діяльність кримінально-виконавчої 

інспекції комплексу методичних матеріалів з соціальної, педагогічної і 

психокорекційної роботи з неповнолітніми, засудженими до альтернативних 

видів покарань. Організація співпраці кримінально-виконавчої інспекції з 

соціальними службами та громадськими організаціями у процесі проведення 

індивідуально-профілактичної роботи з неповнолітніми засудженими. 

Сума: $ 7 600  

Організація: Харківський громадський центр "Молодь за демократію", 

м. Харків. 

Керівник проекту: Овчарова Галина Борисівна. 

Зміст проекту: Створення на базі районного суду Харкова моделі ювенального 

суду. Проведення семінарів-практикумів для суддів, прокурорів, адвокатів, 

представників служб у справах неповнолітніх і соціальних працівників з 

питань процедури захисту дітей у судах та відновлювального правосуддя. 

Сума: $ 7 257  

Організація: Благодійна організація "Чернігівський жіночий правозахисний 

центр", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Бадира Валентина Андріївна. 

Зміст проекту: Залучення органів влади і громадських організацій Чернігова 

до роботи з особами, засудженими до альтернативних видів покарань. 

Навчання працівників кримінально-виконавчої інспекції технологіям 

соціально-виховної роботи із засудженими та видання методичних 

рекомендацій. Проведення у Чернігові громадських слухань з проблеми 

альтернативних видів покарань. 

Сума: $ 5 926  

Організація: Управління Державного департаменту України з питань 

виконання покарань в Харківській області, м. Харків. 

Керівник проекту: Сенін Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Залучення органів влади і громадських організацій Харкова до 

ресоціалізації засуджених до альтернативних видів покарань. Проведення 

тренінгів з працівниками кримінально-виконавчої інспекції з правових та 

соціальних питань роботи із засудженими особами. Створення методичного 

центру для обміну інформацією та практичним досвідом роботи між НУО і 

кримінально-виконавчою інспекцією. 

Сума: $ 5 269  

Організація: Одеська обласна група медіації, м. Одеса. 

Керівник проекту: Гусєва Катерина Георгіївна. 



Зміст проекту: Розробка і відпрацювання механізму проведення 

ресторативних процедур, примирення між потерпілим та правопорушником. 

Підготовка пакету документів, що супроводжують процес примирення і 

проведення низки семінарів для представників органів та організацій, що 

працюють з неповнолітніми правопорушниками. 

Сума: $ 4 416  

Організація: Торезька організація Донецької обласної ліги ділових і 

професійних жінок, м. Торез. 

Керівник проекту: Ємельянова Лідія Миколаївна. 

Зміст проекту: Розробка і втілення системи соціальної реабілітації засуджених 

молодіжного віку, які звільнені з випробуванням, здійснення соціального 

патронажу і супроводу засуджених. Залучення громадськості до надання 

засудженим особам юридичних, соціальних та психолого-педагогічних послуг. 

Поширення накопиченого досвіду роботи серед відділів кримінально-

виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для молоді області. 

Сума: $ 5 470  

Організація: Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем наркоманії 

"Вікторія", м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Висоцька Лариса Улянівна. 

Зміст проекту: Розробка програми реінтеграції наркозалежних та інфекційно 

хворих засуджених. Навчання персоналу виправних установ методикам роботи 

з наркозалежними та інфікованими особами. Соціальна профілактика і 

соціальний супровід звільнених наркозалежних засуджених. Надання 

звільненим особам консультативної психологічної, правової, медичної та 

інформаційної допомоги у Центрі соціальної адаптації "Промінь". 

Сума: $ 7 996  

Організація: Курязька виховна колонія Харківської області, с. Подвірки. 

Керівник проекту: Щербань Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Створення лялькового театру у Курязькій виховній колонії для 

неповнолітніх засуджених.Організація корисного дозвілля неповнолітніх 

злочинців засобами театру. Залучення художніх колективів Харкова до 

діяльності з естетичного і духовного виховання засуджених. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Громадська організація молодих інвалідів "Джерело надії", 

м. Горлівка. 

Керівник проекту: Дятлов Олександр Микитович. 

Зміст проекту: Розробка програми правового забезпечення і супроводження 

засуджених-інвалідів, які звільнилися з місць позбавлення волі. Створення 

консультативного центру для інвалідів та залучення їх до суспільно-корисної 

діяльності. Видання інформаційних буклетів з метою надання правової 



допомоги звільненим засудженим. 

Сума: $ 6 780  

Організація: Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності, м. Київ. 

Керівник проекту: Стецков Олександр Валентинович. 

Зміст проекту: Розробка і реалізація механізму співпраці між судами, 

кримінально-виконавчою інспекцією і реабілітаційними програмами на рівні 

громади для правового супроводу і ресоціалізації наркозалежних засуджених, 

які звільнені з випробуванням. Надання соціальних і психологічних послуг 

засудженим особам. Проведення круглого столу для представників органів 

влади і громадськості з метою обговорення шляхів вирішення проблем 

наркозалежних засуджених. 

Сума: $ 7 650  

Організація: Житомирська обласна професійна Асоціація практикуючих 

психологів, психотерапевтів, м. Житомир. 

Керівник проекту: Носова Тетяна Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення громадських слухань на місцевому рівні з 

проблеми ресоціалізації засуджених осіб. Організація циклу тренінгових занять 

з персоналом виправних установ з метою підвищення його професійної 

майстерності та психологічної компетентності. Соціальний супровід 

звільнених осіб, їх консультування та сприяння у працевлаштуванні. 

Сума: $ 4 914  

Організація: Чернівецький обласний осередок Всеукраїнського громадського 

центру "Волонтер", м. Чернівці. 

Керівник проекту: Бостан Світлана Іванівна. 

Зміст проекту: Проведення циклу навчальних занять з персоналом виправної 

установи з питань дотримання прав людини у пенітенціарній діяльності, 

міжнародних стандартів поводження з в'язнями, гуманізації процесу виконання 

покарань та ролі громадянського суспільства у забезпеченні ресоціалізації 

засуджених осіб. 

Сума: $ 2 050  

Організація: Донецька молодіжна громадська організація "Тренінг-круг", 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Солорьов Михайло Вікторович. 

Зміст проекту: Залучення НУО і центру соціальних служб для молоді до 

проведення освітніх і дозвільних заходів серед неповнолітніх у слідчому 

ізоляторі. Організація дискусій на правові та соціальні теми, творчих конкурсів 

та тематичних виставок, перегляду навчальних відеофільмів. Навчання 

персоналу СІЗО психолого-педагогічним методикам роботи з неповнолітніми. 

Сума: $ 5 800  

Організація: Темнівська виправна колонія Харківської області, с. Темнівка. 

Керівник проекту: Грошовой Вячеслав Васильович. 



Зміст проекту: Організація естетичного виховання засуджених шляхом 

створення гуртків народної творчості (художнього, музичного, танцювального, 

різб"ярного, декоративного) та навчання засуджених. Проведення виставок 

творчих робіт засуджених осіб для громадськості Харкова. 

Сума: $ 4 660  

Організація: Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ. 

Керівник проекту: Максимова Наталія Юріївна. 

Зміст проекту: Підготовка та вихід в ефір 6 тематичних радіопередач на 

національному радіо з проблем реформування кримінального судочинства і 

пенітенціарної системи, здійснення громадського контролю за ходом реформи, 

дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини, ювенальної юстиції 

та альтернативних видів покарань. Видання матеріалів радіопередач і їх 

поширення серед юридичної громадськості,ЗМІ, НУО. 

Сума: $ 7 318  

Організація: Видавництво "Атіка", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Гайдук Ніна Михайлівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки "Розвиток в'язничних систем країн 

Центральної і Східної Європи: досягнення, проблеми та цілі". Поширення 

видання серед працівників судових органів, прокуратури, органів внутрішніх 

справ і виконання покарань, юридичної громадськості. 

Сума: $ 5 490  

Організація: Громадська організація "Мелітопольський освітньо-

інформаційний центр прав людини "Захист", м. Мелітополь. 

Керівник проекту: Ільєнко Тетяна Володимирівна. 

Зміст проекту: Підвищення професійного рівня працівників кримінально-

виконавчої інспекції Запорізької області. Розробка спеціалізованих навчальних 

програм і проведення тренінгів з персоналом з особливостей соціальної роботи 

з неповнолітніми, наркозалежними засудженими та жінками, які відбувають 

покарання, що не пов"язані з позбавленням волі. Видання методичних 

рекомендацій з цих питань для персоналу інспекції. 

Сума: $ 5 622  

Організація: Громадська організація "Клуб "Вікторія", м. Павлоград. 

Керівник проекту: Латишева Ірина Миколаївна. 

Зміст проекту: Правова підготовка неповнолітніх засуджених до звільнення і 

проведення циклу психокорекційних занять з ними. Використання засобів 

АРТ-терапії для творчого самовираження підлітків. Створення та підтримка 

груп самоподомоги для ВІЛ-інфікованих та хімічнозалежних засуджених. 

Сума: $ 5 720  

 

 



Підтримка і розвиток юридичних клінік 

Кількість проектів: 25  

Сума: $ 173 402 

Частка у загальній сумі грантів: 2,80 % 

У сфері реалізації компоненту “Юридичні клініки України” 2004 року 

програма зосередила зусилля на розвитку й вдосконаленні роботи мережі 

“юридичних клінік” України. Основні акценти діяльності було спрямовано на: 

розвиток навчально-методичної бази, вдосконалення механізмів 

функціонування “юридичних клінік” та інтегрування їх в навчально-

практичний процес підготовки спеціалістів у галузі правознавства. Важливим 

досягненням програми стало створення Фонду правової допомоги для України, 

як спільної ініціативи фінансиста і філантропа Дж.Сороса та народного 

депутата України й мецената В.М.Пінчука. Фонд зосереджує зусилля 

переважно на підтримці й розвитку “юридичних клінік”. 2004 року завдяки 

консолідації донорських зусиль було підтримано 25 проектів “юридичних 

клінік”. За підтримки МФВ також створено Асоціацію юридичних клінік 

України, зібрано та узагальнено навчально-практичні матеріали на 

спеціалізованому веб-сайті для “юридичних клінік”. 

Позитивним наслідком розвитку компоненту "Юридичні клініки України" 

стали зміни у поглядах та підходах до реформи юридичної освіти з боку 

Міністерства освіти та науки України, Міністерства юстиції України та 

адміністрацій вищих навчальних закладів, які починають усвідомлювати 

цінність мережі "юридичних клінік" й створювати передумови для формування 

підвалин їх підтримки. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 6 085 

Закарпатська обл. 2 $ 12 080 

м. Київ 1 $ 5 437 

Одеська обл. 1 $ 6 592 

Рівненська обл. 1 $ 6 526 

Тернопільська обл. 1 $ 6 550 

Харківська обл. 1 $ 5 841 

Хмельницька обл. 1 $ 5 790 

Чернівецька обл. 1 $ 6 100 

Чернігівська обл. 1 $ 5 010 

Всеукраїнські проекти 14 $ 107 391 

Разом: 25 $ 173 402 



 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення тренінгу “Судова адвокатура: проблеми та 

методики викладання” для “юридичних клінік” країн Центральної та Східної 

Європи. 

Сума: $ 12 400  

Організація: Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців і 

підприємств малого бізнесу, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Кухарчук Ігор Юрійович. 

Зміст проекту: Аналіз діяльності "юридичних клінік": їх методичного, 

правового та організаційного забезпечення. Розробка практичних рекомендацій 

з усунення перешкод на шляху їх діяльності. 

Сума: $ 6 100  

Організація: Громадська організація "Демократичний вибір", м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Джинджириста Наталія Несторівна. 

Зміст проекту: Підготовка навчальних програм для "юридичних клінік" 

України та узагальнення їх методичної бази при Тернопільській академії 

народного господарства. Розробка напрямів та видів правової роботи 

"юридичних клінік" з "практичного права" для середніх загальноосвітніх шкіл 

України. 

Сума: $ 6 550  

Організація: Київський юридичний інститут МВС України, м. Київ. 

Керівник проекту: Стаднік Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Розробка принципів діяльності "юридичних клінік" України. 

Апробація і впровадження навчальної програми для "юридичних клінік" у 

навчальний процес вищих навчальних закладів. 

Сума: $ 6 496  

Організація: Сумська обласна організація журналістів, м. Суми. 

Керівник проекту: Завальна Жанна Вікторівна. 

Зміст проекту: Розробка рекомендацій щодо можливостей фінансового і 

матеріально-технічного забезпечення діяльності "юридичних клінік" як на 

місцевому, так і загальнодержавному рівнях з подальшим поширенням досвіду 

серед мережі "юридичних клінік" України. 

Сума: $ 5 283  

Організація: Волинська обласна організація спілки юристів України, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Єлов Віталій Андрійович. 

Зміст проекту: Створення і розвиток Західноукраїнського тренінгового центру 

для "юридичних клінік" України. Проведення тренінгу для викладачів 



"юридичних клінік" України. Вдосконалення й імплементація стандартів 

"юридичної клінічної освіти" у навчальні програми. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Фонд "Правова просвіта", м. Донецьк. 

Керівник проекту: Удод Микола Васильович. 

Зміст проекту: Створення й налагодження роботи тренінгового центру для 

"юридичних клінік" східного та південного регіонів України. Проведення ряду 

тематичних тренінгів для "юридичних клінік" з наступним узагальненням 

навчальної бази для їх діяльності. Аналіз і вироблення механізмів співпраці 

"юридичних клінік" з державними установами та організаціями. 

Сума: $ 9 165  

Організація: Об'єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття, м. Ужгород. 

Керівник проекту: Бачинська Анастасія Володимирівна. 

Зміст проекту: Удосконалення і специфікація роботи "юридичної клініки" 

Ужгородського національного університету щодо процедур звернення до 

Європейського Суду з прав людини. 

Сума: $ 6 110  

Організація: Громадська організація "Кримська республіканська група 

медіації", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Суровська Лариса Іванівна. 

Зміст проекту: Створення робочої групи з представників вищих навчальних 

закладів, державних установ і організацій АР Крим з розробки навчальної 

програми "Юридична клінічна освіта ХХІ століття" для її використання 

іншими ВНЗ України. 

Сума: $ 6 010  

Організація: Громадська організація "Фонд підтримки гуманітарної освіти", 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Леонова Олена Вікторівна. 

Зміст проекту: Узагальнення правової бази для "юридичних клінік", що 

функціонують як неурядові організації при вищих навчальних закладах. 

Розвиток навчально-методичної бази "юридичної клініки" Дніпропетровського 

національного гірничого університету, поширення накопиченого досвіду серед 

інших "юридичних клінік". 

Сума: $ 6 500  

Організація: Сімферопольська міська молодіжна громадська організація 

"Бірлік-Єдність", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Османов Рустем Русланович. 

Зміст проекту: Створення й розвиток діяльності "юридичної клініки" 

"Ініціатива" при філії Одеської юридичної академії у Сімферополі. 

Сума: $ 6 085  



Організація: Молодіжна громадська організація "Європейська асоціація 

студентів права "ЄАСП-Ужгород", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцький Володимир Вячеславович. 

Зміст проекту: Проведення роботи з узагальнення навчально-методичної бази 

для "юридичних клінік" з використанням інтерактивних методик. Дослідження 

та вироблення рекомендацій щодо механізму інтеграції діяльності "юридичних 

клінік" у навчальний та практично-прикладний процес вищих навчальних 

закладів України. 

Сума: $ 5 970  

Організація: Благодійний фонд "Правничі ініціативи", м. Острог. 

Керівник проекту: Філіп'єв Артем Олександрович. 

Зміст проекту: Розробка методичних посібників для цільових груп у сфері 

діяльності "юридичних клінік". Вивчення й обговорення на всеукраїнській 

конференції моделей функціонування "юридичних клінік" в Україні. Створення 

"літньої школи" для студентів-консультантів "юридичної клініки" 

Національного університету "Острозька академія". 

Сума: $ 6 526  

Організація: Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-

Могилянської Академії, м. Київ. 

Керівник проекту: Бірченко Юлія Іванівна. 

Зміст проекту: Створення й налагодження роботи інформаційно-тренінгового 

центру "юридичної клінічної освіти" України. Підготовка і випуск бюлетеня 

"юридичних клінік" України, проведення семінарів-тренінгів для студентів-

консультантів "юридичних клінік". 

Сума: $ 7 000  

Організація: Ліга студентів-правників Львівської комерційної академії, 

м. Львів. 

Керівник проекту: Котуха Олександр Степанович. 

Зміст проекту: Здійснення коплексного аналізу діяльності "юридичних клінік" 

України, виявлення її слабких сторін для вироблення пропозицій щодо їх 

усунення. Вдосконалення та підтримка важливого для діяльності “юридичних 

клінік” України ресурсу — Інтернет-сайту “Юридичні клініки України”. 

Випуск та розповсюдження електронного та друкованого видання газети 

„Гласність” для мережі “юридичних клінік”. 

Сума: $ 11 955  

Організація: Чернігівський державний інститут економіки і управління, 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Железняк Олександр Васильович. 

Зміст проекту: Налагодження та розвиток "юридичної клініки" Чернігівського 

державного інституту економіки та управління. Окрім розвитку “юридичної 

клініки” в м.Чернігові згідно проекту передбачається апробація раніш 



розроблених навчальних курсів для “юридичних клінік” та розробка власних. 

Сума: $ 5 010  

Організація: Київський національний економічний університет, м. Київ. 

Керівник проекту: Опришко Віталій Федорович. 

Зміст проекту: Розвиток "юридичної клініки" на базі Київського 

національного економічного університету шляхом розробки програми 

проходження практики у ній, її імплементація в навчальний процес з 

одночасним вдосконаленням навчально-методичної бази. 

Сума: $ 5 437  

Організація: Південноукраїнський центр молодих юристів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Пащенко Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Створення міжвузівської "юридичної клініки" в м.Одесі 

(Юридичний інститут МВС, Одеська національна юридична академія та ін.), 

яка узагальнюватиме науково-методичний, практичний та теоретичний багаж 

щодо функціонування модельної "юридичної клініки". 

Сума: $ 6 592  

Організація: Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Сухицька Наталія Валеріївна. 

Зміст проекту: Вдосконалення, розвиток та поширення досвіду діяльності 

"юридичної клініки" університету "Україна", як центральної, серед філій в 

регіонах. Вдосконалення методик роботи з студентами з обмеженими 

фізичними можливостями щодо роботи в "юридичній клініці". 

Сума: $ 6 040  

Організація: Громадська організація "Прикарпатська юридична клініка", 

м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Басай Віктор Давидович. 

Зміст проекту: Розробка і вдосконалення внутрішнього нормативно-правового 

регламентування та документування діяльності "юридичних клінік" України, а 

також розробка й узагальнення навчально-методичної бази для них. 

Сума: $ 6 350  

Організація: Благодіний фонд "Центр правової освіти", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Дмитриченко Ігор Володимирович. 

Зміст проекту: Розробка й публікація двох навчально-практичних посібників 

для студентів-консультантів “юридичних клінік” та посібника по застосуванню 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод в роботі “юридичної 

клініки”. Як окремий напрямок проект передбачає розробку програм та 

методичних рекомендацій щодо підготовки та перевірки консультантів 

“юридичних клінік” для роботи в ній. 

Сума: $ 8 087  



Організація: Непідприємницьке товариство "Благодійний фонд "Сила права", 

м. Суми. 

Керівник проекту: Наконєчна Галина Семенівна. 

Зміст проекту: Узагальнення та уніфікація програми курсу "Здобуття та 

розвиток професійних навиків юриста студентами в юридичних клініках", 

підготовка одноіменних методичних рекомендацій для практичних занять, їх 

широке обговорення серед мережі “юридичних клінік” та випуск навчального 

посібника. 

Сума: $ 5 532  

Організація: Харківська обласна молодіжна організація "ВМЕСТЕ", м. Харків. 

Керівник проекту: Бібік Наталя Валеріївна. 

Зміст проекту: Створення й розвиток "юридичної клініки" при Національній 

юридичній академії ім. Я.Мудрого через використання узагальненого досвіду 

діяльності "юридичних клінік" України. 

Сума: $ 5 841  

Організація: Хмельницький інститут регіонального управління і права, 

м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Стьопіна Наталя Олександрівна. 

Зміст проекту: Розвиток "юридичної клініки" в Хмельницькому університеті 

управління та права. Здійснення правозахисної та правопросвітницької роботи 

силами студентів вищих навчальних закладів регіону. Розробка та апробація 

матеріалів для курсу "Юридична клінічна освіта". 

Сума: $ 5 790  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Консолідація та систематизація діяльності "юридичних клінік" 

через розвиток мережі, підтримку їх роботи інформаційно-аналітичними 

матеріалами, організацію тренінгів для співробітників, розробку нормативно-

правової бази щодо діяльності "юридичних клінік". 

Сума: $ 9 573  

 

 

Позаконкурсні та іноваційні проекти 

Кількість проектів: 10  

Сума: $ 91 668 

Частка у загальній сумі грантів: 1,48 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон Підтримано Сума 



проектів 

м. Київ 2 $ 14 000 

Харківська обл. 1 $ 6 100 

Всеукраїнські проекти 7 $ 71 568 

Разом: 10 $ 91 668 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Молодь - резерв ХХІ", м. Київ. 

Керівник проекту: Мороз Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Адаптація навчальних модулів підготовки працівників поліції, 

розроблених Інститутом Відкритого Суспільства, до специфіки українського 

законодавства та системи підвищення кваліфікації персоналу міліції. 

Впровадження тренінгових мультимедійних програм у навчальний процес. 

Сума: $ 8 918  

Організація: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності 

Академії правових наук України, м. Харків. 

Керівник проекту: Борисов Вячеслав Іванович. 

Зміст проекту: Вивчення слідчої і судової практики застосування арештів до 

затриманих осіб. Розробка програми навчання суддів, підбір практичних 

завдань та ситуацій для опрацювання суддями. Підготовка, апробація та 

видання навчального посібника для суддів з питань досудового затримання. 

Проведення спільно з Апеляційним судом Харківської області 8 тренінгів для 

суддів області з цієї проблематики. Обговорення шляхів гуманізації 

кримінального судочинства на круглому столі за підсумками реалізації проекту 

та висвітлення їх у ЗМІ. 

Сума: $ 14 620  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива", м. Київ. 

Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна. 

Зміст проекту: Надання безоплатної правової допомоги підозрюваним особам, 

затриманим у ході досудового слідства в Оболонському райвідділі міліції м. 

Києва. Правовий супровід затриманих адвокатами та їх участь при розгляді 

судом питання про обрання запобіжного заходу. Підготовка посібника з 

аналізом адвокатської практики із застосування Ст.5 Європейської Конвенції з 

прав людини і поширення його серед адвокатів України. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Бущенко Аркадій Петрович. 

Зміст проекту: Надання своєчасної правової допомоги затриманим особам, 

зменшення ризику застосування катувань і жорстокого поводження із 

затриманими. Участь адвокатів у захисті затриманого під час початкових 



слідчих дій, збір інформації про затриману особу, представництво затриманого 

під час судового розгляду питання про обрання запобіжного заходу. Написання 

методичного посібника для адвокатів з питань захисту прав затриманих осіб. 

Сума: $ 6 100  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива", м. Київ. 

Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна. 

Зміст проекту: Узагальнення адвокатської практики захисту прав затриманих 

осіб. Підготовка і публікація низки статей про захист прав затриманих у 

юридичній пресі. Видання посібника для адвокатів з методики та практики 

застосування ст. 5 Європейської конвенції з прав людини. Поширення 

узагальненої практики захисту прав затриманих серед адвокатських об"єднань. 

Сума: $ 4 900  

Організація: Міжнародний фонд "Центр суддівських студій", м. Київ. 

Керівник проекту: Верещінська Наталія Олексіївна. 

Зміст проекту: Сприяння гуманізації судової практики за рахунок розробки та 

впровадження методичних рекомендацій по застосуванню запобіжних заходів, 

альтернативних взяттю під варту, з урахуванням конституційних та 

міжнародних норм.Проведення 4 навчально-методичних семінарів для суддів 

апеляційних та місцевих судів м. Києва. Підготовка пропозицій щодо 

удосконалення судової практики з обрання запобіжних заходів в Україні. 

Сума: $ 10 380  

Організація: Чернігівський юридичний коледж Державного департаменту 

України з питань виконання покарань, м. Чернігів. 

Керівник проекту: Богатирьов Іван Григорович. 

Зміст проекту: Створення навчально-технічної та методичної бази для 

професійної підготовки майбутніх офіцерів пробації. Розробка та 

впровадження у навчальний процес курсу "Європейські стандарти пробації та 

їх дотримання у пенітенціарній діяльності в Україні". Підготовка навчальних 

посібників щодо особливостей роботи з підлітками, жінками, наркоманами, 

особами, які звільнені з випробуванням чи виконують громадські роботи. 

Проведення 10 тренінгів для майбутніх офіцерів пробації. Підготовка 20 

тренерів для проведення навчальних занять у регіонах України. 

Сума: $ 14 950  

Організація: Благодійна Організація "Український Центр Порозуміння", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Землянська Віра Вікторівна. 

Зміст проекту: Налагодження співпраці суду, кримінально-виконавчої 

інспекції та служби примирення. Проведення соціального вивчення 

особистості підсудної особи та підготовка досудового повідомлення для 

розгляду судом на предмет призначення альтернативного позбавленню волі 

покарання.Започаткування процедури медіації - примирення злочинця та 



жертви, потерпілого.Проведення тренінгів з офіцерами пробації та підготовка 

кваліфікованих медіаторів для ведення програм примирення. Широке 

оприлюднення цих новацій як реальних шляхів гуманізації кримінального 

судочинства 

Сума: $ 12 500  

Організація: Громадська організація "Розмай", м. Київ. 

Керівник проекту: Маковій Вероніка Іларіонівна. 

Зміст проекту: Створення циклу радіопрограм про стан та шляхи гуманізації 

кримінального судочинства в Україні, переваги альтернативних видів 

покарань,реалізацію експериментальних проектів із запровадження елементів 

пробації та примирення. Передача радіопрограм в ефірі національного каналу 

"Промінь" та 26 регіональних FM-станцій. Підготовка низки публікацій у 

регіональній пресі. Розміщення статей та інформаційних повідомлень в 

Інтернет-виданнях. 

Сума: $ 5 300  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива", м. Київ. 

Керівник проекту: Корнієнко Ольга Петрівна. 

Зміст проекту: Забезпечення адвокатами захисту прав затриманих осіб у двох 

районних відділах міліції м.Києва. Узагальнення досвіду роботи адвокатів, 

проведення тренінгу для адвокатів та суддів з питань досудових затримань та 

обрання запобіжного заходу. 

Сума: $ 8 000  

 

 

Засоби масової інформації 

Кількість проектів: 96  

Сума: $ 1 076 477 

Частка у загальній сумі грантів: 17,40 % 

Мета програми МФВ "Засоби масової інформації" — сприяти утвердженню й 

реалізації принципів свободи слова й інформації як головних складових 

демократизації суспільства; підтримувати становлення плюралістичного медіа-

середовища через розвиток незалежних і професійних ЗМІ в Україні; забезпечити 

збалансоване висвітлення актуальних для суспільства питань. 

Задля досягнення цієї мети 2004 року Програма підтримала ініціативи, спрямовані на:  

 Cтворення законодавчих гарантій права на свободу слова та професійної 

діяльності ЗМІ та журналістів; 



 Громадський моніторинг стану свободи слова та права на інформацію, захист 

прав журналістів та ЗМІ; 

 Сприяння підготовці та поширенню інформаційних продуктів з метою 

підвищення відповідальності й підзвітності органів влади; 

 Становлення та розвиток професійних асоціацій, а також підвищення 

професійного рівня журналістів тощо. 

Особливу увагу Програма приділила функціонуванню медіа під час президентської 

виборчої кампанії. Діяльність програми було спрямовано на створення умов для 

здійснення виборцями усвідомленого вибору та належного виконання ЗМІ їхньої 

суспільної функції у цей складний період. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 3 $ 16 751 

Вінницька обл. 1 $ 7 642 

Волинська обл. 1 $ 5 898 

Донецька обл. 2 $ 13 948 

Закарпатська обл. 1 $ 27 510 

Запорізька обл. 4 $ 22 377 

Івано-Франківська обл. 1 $ 6 000 

Київська обл. 2 $ 8 848 

Луганська обл. 1 $ 5 682 

Львівська обл. 4 $ 24 968 

Одеська обл. 1 $ 4 100 

Полтавська обл. 1 $ 5 899 

Сумська обл. 4 $ 16 366 

Тернопільська обл. 1 $ 3 000 

Херсонська обл. 2 $ 11 173 

Хмельницька обл. 1 $ 6 288 

Чернівецька обл. 1 $ 3 000 

Чернігівська обл. 2 $ 9 894 

Всеукраїнські проекти 63 $ 877 133 

Разом: 96 $ 1 076 477 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Сумська обласна молодіжна громадська організація "Матриця", 

м. Суми. 

Керівник проекту: Алещенко Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Здійснення акції громадського контролю за проведенням виборів 



"Нічна варта" в м. Суми 

Сума: $ 3 813  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка журналістської ініціативи "Правда переможе". Поширення 

інформації про події в Україні серед учасників масових акцій протесту у м. Києві в 

листопаді-грудні 2004 р. 

Сума: $ 1 944  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Сприяння розміщенню телевізійного фільму "Це наша країна" в ефірі 

телекомпанії "Ера", 5 каналу та регіональних телекомпаній. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Громадська організація "Українська правда", м. Київ. 

Керівник проекту: Притула Олена Юріївна. 

Зміст проекту: Придбання обладнання та підтримка роботи перекладачів та 

журналістів видання "Українська правда" 

Сума: $ 3 919  

Організація: Громадська організація "Телекритика", м. Київ. 

Керівник проекту: Черненко Сергій Миколайович. 

Зміст проекту: Написання та видання книги "Журналістська революція - 2004", яка 

міститиме хроніку найважливіших подій, які відбувалися у вітчизняній медіа-сфері 

протягом вересня-грудня 2004 року; інтерв"ю з ключовими учасниками 

журналістського руху; екпертне опитування щодо подальших необхідних кроків 

журналістської спільноти у сфері впровадження професійних стандартів 

Сума: $ 4 850  

 

 

Розвиток інформаційного мовлення та 

підтримка діяльності Інтернет-ЗМІ в 

Україні 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 99 541 

Частка у загальній сумі грантів: 1,61 % 

2004 року з метою поширення неупередженої збалансованої новинної й 

аналітичної інформації про стан громадянського суспільства в Україні, а надто 

в передвиборний період, Програма підтримала діяльність всеукраїнського 



інтернет-видання "Майдан" (www.maidan.org.ua) та незалежне громадське 

радіо "Громадське мовлення" у м. Ужгороді. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Закарпатська обл. 1 $ 27 510 

Всеукраїнські проекти 2 $ 72 031 

Разом: 3 $ 99 541 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійний фонд "Громадське радіо", м. Київ. 

Керівник проекту: Кривенко Олександр Анатолійович. 

Зміст проекту: Розвиток проекту інформаційного радіомовлення. 

Сума: $ 64 331  

Організація: Громадська організація "Інформаційний ресурсний центр "Корені 

трави", м. Київ. 

Керівник проекту: Ігнатов Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності інтернет-видання "Майдан" 

(www.maidan.org.ua). 

Сума: $ 7 700  

Організація: Закарпатська обласна громадська організація "Товариство 

громадського самозахисту", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Чепурнов Вадим Олександрович. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка діяльності радіостанції "Громадське 

мовлення" (м. Ужгород). 

Сума: $ 27 510  

 

 

Становлення та розвиток професійних 

асоціацій, об’єднань працівників ЗМІ, 

підвищення професійного рівня 

журналістів 

https://gms.irf.kiev.ua/pls/portal/%22http:/www.maidan.org.ua%22


Кількість проектів: 10  

Сума: $ 96 748 

Частка у загальній сумі грантів: 1,56 % 

Оскільки становлення журналістики в Україні неможливе без ефективного 

захисту найважливіших соціально-економічних прав працівників ЗМІ, одним з 

пріоритетів у діяльності програми впродовж 2004 року залишалося сприяння 

розвитку незалежного профспілкового руху журналістів, інших форм 

самоорганізації медіа-середовища. Засобом досягнення відповідної мети 

слугували як інституційна підтримка місцевих профспілкових осередків, так і 

надання фінансового та організаційного сприяння окремим ініціативам 

журналістських об’єднань. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Одеська обл. 1 $ 4 100 

Херсонська обл. 1 $ 2 658 

Всеукраїнські проекти 8 $ 89 990 

Разом: 10 $ 96 748 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Телекритика", м. Київ. 

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна. 

Зміст проекту: Поширення інформації про стан свободи слова в Україні 

шляхом випуску щотижневої радіопрограми "Телекритика" в ефірі радіо "Ера 

ФМ". 

Сума: $ 3 900  

Організація: Київська незалежна медіа-профспілка України, м. Київ. 

Керівник проекту: Соболєв Єгор Вікторович. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка Київської незалежної медіа-

профспілки. 

Сума: $ 20 000  

Організація: Кримська спілка журналістів етнічних засобів масової 

інформації, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Балаян Борис Сергійович. 

Зміст проекту: Підвищення професійного рівня журналістів етнічних ЗМІ 

України шляхом організаціхї і проведення конкурсу серед етнічних засобів 

масової інформації "Алустон-2004". 

Сума: $ 4 000  



Організація: Громадська організація "Громадський проект "Українське 

демократичне коло", м. Київ. 

Керівник проекту: Палій Олександр. 

Зміст проекту: Організація та проведення ІІІ Форуму українських журналістів. 

Сума: $ 14 490  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Таран Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка Інституту Масової Інформації. 

Надання юридичного захисту ЗМІ і журналістам, здійснення системного 

моніторингу стану свободи слова в Україні та оприлюдення його результатів. 

Сума: $ 31 000  

Організація: Новокаховська міська профспілка працівників засобів масової 

інформації, м. Нова Каховка. 

Керівник проекту: Біроваш Максим Миколайович. 

Зміст проекту: Проведення тренінгів для працівників ЗМІ м. Нова Каховка та 

регіону. 

Сума: $ 2 658  

Організація: Громадська організація "Телекритика", м. Київ. 

Керівник проекту: Лигачова-Чернолуцька Наталія Львівна. 

Зміст проекту: Підтримка випуску та розповсюдження часопису 

"Телекритика" 

Сума: $ 10 461  

Організація: Ужгородська міська профспілка працівників мас-медіа, 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Бедзір Василь Олександрович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Ужгородської незалежної профспілки 

працівників мас-медіа. Проведення інформаційної кампанії з популяризації 

незалежного медіа-профспілкового руху у ЗМІ регіону. 

Сума: $ 4 684  

Організація: Незалежна профспілка журналістів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Аксанюк Михайло Васильович. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка Одеської незалежної медіа-профспілки, 

підтримка діяльності Центру правової допомоги журналістам. 

Сума: $ 4 100  

Організація: Київська незалежна медіа-профспілка України, м. Київ. 

Керівник проекту: Соболєв Єгор Вікторович. 

Зміст проекту: Надання інституційної підтримки Київській незалежній медіа-

профспілці 

Сума: $ 1 455  



 

 

Реформування медіа-законодавства, 

створення законодавчих гарантій свободи 

слова та права на інформацію 

Кількість проектів: 13  

Сума: $ 119 612 

Частка у загальній сумі грантів: 1,93 % 

Одним з пріоритетів програми є сприяння формуванню прозорих та 

демократичних умов функціонування медіа-середовища. З цією метою у 

вересні 2002 року за ініціативи Міжнародного фонду "Відродження" створено 

Громадську раду з питань свободи слова та інформації, яка активно здійнювала 

свою діяльність й у 2004 році. Рада об’єднала провідні вітчизняні НУО у сфері 

медіа та знаних експертів галузі, стала широким форумом для залучення 

громадськості до процесу прийняття відповідних політичних рішень. 

Громадська рада, а також інші громадські ініціативи за сприяння МФВ надали 

експертну та інформаційну підтримку діяльності Комітету Верховної Ради 

України з питань свободи слова та інформації. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 8 841 

Донецька обл. 1 $ 5 566 

Запорізька обл. 1 $ 7 952 

Луганська обл. 1 $ 5 682 

Львівська обл. 1 $ 7 495 

Сумська обл. 1 $ 6 510 

Херсонська обл. 1 $ 8 515 

Чернігівська обл. 1 $ 6 894 

Всеукраїнські проекти 5 $ 62 157 

Разом: 13 $ 119 612 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності Громадської Ради з питань свободи слова 

та інформації; ескпертно-аналітичне й інформаційне забезпечення діяльності з 



розробки та прийняття законодавчих актів у сфері свободи слова та діяльності 

ЗМІ. Залучення механізмів парламентського контролю і реагування для 

відновлення порушених прав; забезпечення проведення міжнародних кампаній 

інформування про стан медіа сфери в Україні. 

Сума: $ 34 672  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Шевченко Тарас Сергійович. 

Зміст проекту: Видання посібника "Збірник навчальних матеріалів з медіа-

права", що містить чинні в Україні нормативні акти, міжнародні договори та 

рекомендації міжнародних організацій, статті українських та іноземних авторів 

з тем, актуальних для вітчизняної практики у сфері медіа-права. 

Сума: $ 7 940  

Організація: Донецька обласна організація Комітету виборців України, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Федорчук Станіслав Сергійович. 

Зміст проекту: Моніторинг муніципальних і районних ЗМІ Донецької області 

на предмет дотримання законодавства в передвиборчий період. 

Сума: $ 5 566  

Організація: Сумський обласний комітет молодіжних організацій, м. Суми. 

Керівник проекту: Захарченко Олексій Миколайович. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу дотримання свободи слова та права на 

інформацію у Сумській області. 

Сума: $ 6 510  

Організація: Громадська організація "Асоціація мережевих телерадіомовників 

"Мережа", м. Київ. 

Керівник проекту: Танчак Андрій Ярославович. 

Зміст проекту: Запровадження закордонного досвіду у становленні 

вітчизняної практики сплати ЗМІ роялті шляхом обговорення і узагальнення 

закордонної практики, представлення на розгляд державних органів кращих 

прикладів закордонного досвіду. 

Сума: $ 3 905  

Організація: Чернігівське міське відділення Всеукраїнської громадської 

організації "Комітет виборців України", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Соломаха Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Виявлення й оприлюднення для широкого кола громадськості 

фактів порушень чинного законодавства щодо ЗМІ та журналістів в 

Чернігівській області та надання цим фактам юридичної оцінки. 

Сума: $ 6 894  



Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Таран Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Підтримка інформаційної мережі порушень права на свободу 

слова і свободу мирних зібрань під час виборчої кампанії в Україні та 

оприлюднення його результатів. 

Сума: $ 7 240  

Організація: Аналітично-дослідницький центр "АНОД", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Розробка методики проведення моніторингу інтернет-ресурсів 

органів влади України, здійснення такого моніторингу та підготовка 

рекомендацій за його результатами. 

Сума: $ 8 400  

Організація: Херсонська міська Асоціація журналістів "Південь", м. Херсон. 

Керівник проекту: Матросов Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Підвищення рівня правової освіченості та активізація 

журналістів Херсонської області задля юридично грамотних дій щодо захисту 

права на своєчасне отримання інформації в державних органах і органах 

місцевого самоврядування (письмово, усно та за телефоном). 

Сума: $ 8 515  

Організація: Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Притула Володимир Євгенович. 

Зміст проекту: Проведення моніторингу дотримання і виконання 

законодавства у галузі ЗМІ, моніторингу порушень права на свободу слова та 

інформації; широке оприлюднення результатів таких моніторингів і надання 

журналістам кваліфікованої юридичної та інформаційної допомоги. Збір, 

систематизація і широке оприлюднення інформації про факти порушення в 

Криму права на свободу слова, свободу преси і прав журналістів, видання і 

розповсюдження друкованого та електронного бюлетенів, проведення прес-

конференцій і „круглих столів”, а також надання журналістам кваліфікованої 

юридичної допомоги. 

Сума: $ 8 841  

Організація: Львівська міська громадська організація "Львівський інститут 

іміджмейкерства та реклами", м. Львів. 

Керівник проекту: Зубач Любомир Львович. 

Зміст проекту: Самоорганізація середовища медіа-юристів Львівщини, 

моніторинг порушень прав ЗМІ та журналістів, здійснення експертизи чинного 

законодавства в інформаційній сфері, узагальнення кращих зразків 

відстоювання інтересів медіа, проведення публічних заходів з роз'яснення 

інформаційного законодавства тощо. 

Сума: $ 7 495  



Організація: Об'єднання громадян "Громадський захист", м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Кіріченко Катерина Федорівна. 

Зміст проекту: Розширення безкоштовної правової допомоги громадянам 

міста, читачам завдяки залученню до роботи центру двох юристів і трьох 

студентів юридичних факультетів вузів міста. Забезпечення системного 

зворотнього зв'язку з читачами з питань захисту прав через рубрики "Гарячий 

телефон", "Резонанс", "Права людини". 

Сума: $ 7 952  

Організація: Агенство регіонального розвитку Луганської області, 

м. Луганськ. 

Керівник проекту: Логачов Максим Миколайович. 

Зміст проекту: Широке розповсюдження інформації про зафіксовані 

порушення свободи слова та утисків щодо ЗМІ в Луганському регіоні. 

Сума: $ 5 682  

 

 

Підтримка стажувань, участі у 

міжнародних конференціях, забезпечення 

висвітлення важливих закордонних подій 

Кількість проектів: 9  

Сума: $ 38 317 

Частка у загальній сумі грантів: 0,62 % 

Одним з провідних пріоритетів Програми є надання можливості журналістам з 

незалежних ЗМІ брати участь у висвітленні важливих міжнародних подій, 

здобувати професійний досвід під час стажування у зарубіжних ЗМІ. Серед 

реалізованих у 2004 році проектів варто відзначити участь представників 

українських медіа на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, стажування 

на провідних телеканалах Польщі, висвітлення засідання Ради Україна-ЄС у 

Брюсселі, виборів Президента Росії та українсько-німецьких міжурядових 

консультацій за участі президентів країн у Берліні. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 4 160 

Всеукраїнські проекти 8 $ 34 157 

Разом: 9 $ 38 317 



 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Лещенко Сергій Анатолійович. 

Зміст проекту: Організація поїздки українських журналістів на зимову сесію 

ПАРЄ для висвітлення термінового розгляду питання конституційної кризи в 

Україні (29 січня 2004 року). 

Сума: $ 7 705  

Організація: Громадська організація "Фонд медіа ініціатив", м. Київ. 

Керівник проекту: Скрипін Роман Андрійович. 

Зміст проекту: Стажування на каналі TVN24 двох працівників ТРК "Експрес-

інформ" (Р.Скрипін, Д.Чепак). 

Сума: $ 2 326  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Лещенко Сергій Анатолійович. 

Зміст проекту: Висвітлення українськими ЗМІ українсько-німецьких 

міжурядових консультацій. 

Сума: $ 2 862  

Організація: Громадська організація "Фонд медіа ініціатив", м. Київ. 

Керівник проекту: Чепак Дарія Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь групи журналістів у висвітлення виборів Президента 

Росії. 

Сума: $ 6 430  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", м. Київ. 

Керівник проекту: Павлів Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Участь В.Павліва у міжнародній конференції, публікація низки 

статей і репортажів в українських і польських друкованих ЗМІ. 

Сума: $ 1 760  

Організація: Громадська організація "Інформаційний прес-центр", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович. 

Зміст проекту: Участь О.Човгана та І.Прокопюк у Всесвітньому газетному 

конгресі в Стамбулі. 

Сума: $ 4 160  

Організація: Громадська організація "Фонд медіа ініціатив", м. Київ. 

Керівник проекту: Синяговський Владислав Юрійович. 



Зміст проекту: Відрядження журналістів на висвітлення 60-ої річниці 

депортації з Криму кримських татар і осіб інших національностей. 

Сума: $ 2 002  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", м. Київ. 

Керівник проекту: Яковець Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Участь представників ЗМІ в Економічному форумі країн 

Центральної і Східної Європи "Європейський виклик". 

Сума: $ 2 487  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", м. Київ. 

Керівник проекту: Губська Вікторія Петрівна. 

Зміст проекту: Участь групи журналістів і представників НУО в круглому 

столі "Перехід України до стабільної демократії". 

Сума: $ 8 585  

 

 

Громадський моніторинг стану свободи 

слова та права на інформацію, захист 

прав журналістів та ЗМІ 

Кількість проектів: 8  

Сума: $ 204 532 

Частка у загальній сумі грантів: 3,31 % 

2004 року Фонд продовжував сприяти реалізації ініціатив широкого 

громадського контролю за станом свободи слова в Україні, дотримання прав 

журналістів та ЗМІ. МФВ підтримував проекти, спрямовані на відстеження, 

узагальнення та оприлюднення фактів порушення прав ЗМІ та журналістів, 

тиску на них з боку влади тощо. За фінансової допомоги Програми також 

ініційовано кампанії, що передбачали правову освіту журналістів, 

представництво їхніх інтересів у судах та інших органах державної влади, а 

також загострення уваги громадськості на фактах утисків окремих ЗМІ та 

журналістів. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 8 $ 204 532 

Разом: 8 $ 204 532 

 



Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Асоціація "Спільний простір", м. Київ. 

Керівник проекту: Нестеряк Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Проведення організаційної наради за участі керівників 

моніторингових груп і головних редакторів провідних регіональних ЗМІ. 

Сума: $ 3 280  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу центральної та регіональної 

періодичної преси у передвиборчий період. Створення відкритої наукової 

методики проведення моніторингів діяльності медіа в Україні, формування 

постійно діючої моніторингової групи. 

Сума: $ 69 047  

Організація: Асоціація "Спільний простір", м. Київ. 

Керівник проекту: Нестеряк Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Контент-аналітичний моніторинг мас-медіа в Києві та 24-х 

регіонах щодо забезпечення доступу виборців до інформації, необхідної для 

усвідомленого вибору; моніторинг рівного доступу кандидатів до мас-медіа та 

можливостей поширювати соціальну рекламу. Збір пропозицій виборців щодо 

програми майбутнього президента та поширення їх у вигляді спеціальної 

вкладки до газет. 

Сума: $ 38 325  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу змісту інформаційних програм, які 

виходять у прайм-тайм на 6 провідних вітчизняних телеканалах. 

Сума: $ 33 210  

Організація: Асоціація "Спільний простір", м. Київ. 

Керівник проекту: Нестеряк Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу повідомлень телевізійних новин та 

преси загальноукраїнських і регіональних ЗМІ; проведення моніторингу 

рівності доступу кандидатів до ефіру, вироблення громадської платформи 

нового президента. 

Сума: $ 34 516  

Організація: Асоціація "Спільний простір", м. Київ. 

Керівник проекту: Нестеряк Юрій Васильович. 

Зміст проекту: Випуск буклету "Барометр рівного доступу", який міститиме 

результати моніторингу 12 інформаційних програм загальнонаціональних та 



регіональних телеканалів 

Сума: $ 13 800  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Таран Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Надання інституційної підтримки Інституту Масової 

Інформації, здійснення моніторингу дотримання прав журналістів, надання 

юридичних консультацій ЗМІ та журналістам 

Сума: $ 2 500  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Іванов Валерій Феліксович. 

Зміст проекту: Здійснення моніторингу новинних програм 

загальнонаціональних телеканалів України у грудні 2004 р. 

Сума: $ 9 854  

 

 

Підготовка та поширення інформаційних 

продуктів з метою підвищення 

відповідальності й підзвітності органів 

влади 

Кількість проектів: 16  

Сума: $ 111 498 

Частка у загальній сумі грантів: 1,80 % 

2004 року Програма започаткувала напрям "Підготовка та поширення 

інформаційних продуктів з метою підвищення відповідальності й підзвітності 

органів влади", який спрямований на підвищення відповідальності та 

підзвітності органів влади, реалізацію функцій контролю ЗМІ за владою, 

організацію суспільного діалогу та дебатів, підтримку журналістських 

розслідувань. Необхідність такої ініціативи підтвердив широкий регіональний 

резонанс. У межах напряму підтримку отримали організації з АР Крим, 

Вінницької, Донецької, Дрогобицької, Запорізької, Івано-Франківської, 

Київської, Львівської, Полтавської, Сумської. Хмельницької областей, які 

створили нові інформаційні продукти: ток-шоу, тележурнали, газети-вставки, 

бюлетні, цикли радіопередач, газетні додатки, публікації спеціальних видань 

тощо. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 1 $ 3 750 

Вінницька обл. 1 $ 7 642 

Волинська обл. 1 $ 5 898 

Донецька обл. 1 $ 8 382 

Запорізька обл. 3 $ 14 425 

Івано-Франківська обл. 1 $ 6 000 

Київська обл. 2 $ 8 848 

Львівська обл. 2 $ 15 473 

Полтавська обл. 1 $ 5 899 

Сумська обл. 1 $ 4 043 

Хмельницька обл. 1 $ 6 288 

Всеукраїнські проекти 1 $ 24 850 

Разом: 16 $ 111 498 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міська громадська організація "Центр сприяння розвитку міста", 

м. Кагарлик. 

Керівник проекту: Петленко Валерій Анатолійович. 

Зміст проекту: Випуск та поширення бюлетеня організації "Центр сприяння 

розвитку міста" (м. Кагарлик Київської області). 

Сума: $ 5 078  

Організація: Ірпінське міське об'єднання осередків Всеукраїнського 

товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка, м. Буча. 

Керівник проекту: Гончар Володимир Макарович. 

Зміст проекту: Формування громадської думки через посилення 

інформаційно-просвітницької діяльності і проведення масових заходів із 

залучення територіальної громади до безпосередньої участі у виробленні і 

реалізації управлінських рішень, прищеплення навичок демократичного 

мислення і усвідомлення громадянами своїх прав і обов’язків. 

Сума: $ 3 770  

Організація: Асоціація "Нові горизонти", м. Дрогобич. 

Керівник проекту: Магльона Олександр Васильович. 

Зміст проекту: Проведення регіональної інформаційно-просвітницької 

медіакампанії для створення засад партнерства влади з громадою, підвищення 

відповідальності органів місцевої влади. 

Сума: $ 4 163  

Організація: Консорціум інтелектуального сервісу "Леон - Аналітік", 

м. Луцьк. 



Керівник проекту: Журкіна Наталія Юріївна. 

Зміст проекту: Випуск щомісячної програми "Громадський форум" у прямому 

ефірі каналу "Полісся ТВ". 

Сума: $ 5 898  

Організація: Приватне підприємство "Редакція "Є", м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Колісніченко Тетяна Сергіївна. 

Зміст проекту: Випуск двічі на місяць інформаційного додатку "Мікрорайон". 

Сума: $ 6 288  

Організація: ТОВ "Берекет-М", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Денисенко Вадим Ігоревич. 

Зміст проекту: Підготовка і проведення на сторінках газети громадського 

діалогу між представниками влади автономії, керівниками великих 

підприємств, мешканцями Криму, журналістами. 

Сума: $ 3 750  

Організація: ТОВ "Телерадіокомпанія "ЮНІОН", м. Макіївка. 

Керівник проекту: Кірасір Юрій Валерійович. 

Зміст проекту: Підтримка проведення ток-шоу «Народний контролер»» за 

участі представників влади, незалежних експертів, представників науки, 

громадських організацій, політичних партій. Аудиторія — зацікавлені 

мешканці міста (регіону). 

Сума: $ 8 382  

Організація: ТОВ "Газета "МИГ", м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Стіцина Галина Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка видання бюллетеню "Влада — народна", 

присвяченого аналізу діяльності органів влади і керівників влади різних рівнів 

у вигляді вкладки у газети-партнери на території Запорізької області 

(Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Приморськ, Кам'янка Дніпровська, 

Василівка тощо). 

Сума: $ 7 037  

Організація: ТОВ "Редакція-МВ", м. Мелітополь. 

Керівник проекту: Кузнецова Альбіна Валентинівна. 

Зміст проекту: Підвищення відповідальності та підзвітності органів влади 

шляхом випуску газетного додатку і проведення регулярних прес-конференцій 

та круглих столів з представниками влади. 

Сума: $ 2 200  

Організація: ТОВ "Будьмо разом", м. Лебедин. 

Керівник проекту: Дацько Василь Григорович. 

Зміст проекту: Поширення за допомогою газети "Будьмо разом", інших 

місцевих ЗМІ результатів соціологічних опитувань, громадських слухань, 



випуск інформаційно-аналітичних додатків, проведення "гарячих ліній". 

Сума: $ 4 043  

Організація: Корпорація "Медіа Корпорація "RIA", м. Вінниця. 

Керівник проекту: Зотов Максим Валерійович. 

Зміст проекту: Відкриття гарячої лінії для читачів з питань діяльності місцевої 

влади, підготовка та видання щотижня спеціальної сторінки “Прозора влада” 

для створення умов прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування 

Вінниччини. 

Сума: $ 7 642  

Організація: ПП "Телерадіокомпанія "Західна Столиця", м. Львів. 

Керівник проекту: Діжак Володимир Володимирович. 

Зміст проекту: Створення щотижневої радіопрограми "Діалог з владою" у 

прямому ефірі. 

Сума: $ 11 310  

Організація: ПП Чубенко Віктор Віталійович, м. Полтава. 

Керівник проекту: Чубенко Віктор Віталійович. 

Зміст проекту: Підготовка і випуск спеціалізованих вкладок з відповідями 

представників влади на нагальні питання громадян, із залученням фахівців та 

юристів для додаткових роз’яснень. 

Сума: $ 5 899  

Організація: СПД Шибаєв Сергій Анатолійович, м. Бердянськ. 

Керівник проекту: Шибаєв Сергій Анатолійович. 

Зміст проекту: Створення щомісячного тематичного додатку „Як чесно 

перемагати владу в конфліктних ситуаціях. Практичний додаток” до газети 

„Азовський бульвар”. 

Сума: $ 5 188  

Організація: Газета "Вікна", м. Калуш. 

Керівник проекту: Гузинець-Мудрик Оксана Іванівна. 

Зміст проекту: Підготовка і випуск інформаційних матеріалів та спецвипусків 

„Вікон” („Влада: рішення та проблеми”) про рішення місцевої влади, їх 

обговорення серед громадськості. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Громадська організація "Товариство незалежних журналістів", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Мазніченко Сергій Віталійович. 

Зміст проекту: Створення сатиричного анімаційного тижневого тележурналу й 

інтернет-порталу "5 колесо". 

Сума: $ 24 850  

 



 

Підтримка збалансованого висвітлення 

ЗМІ виборчої кампанії 

Кількість проектів: 29  

Сума: $ 326 723 

Частка у загальній сумі грантів: 5,28 % 

Зусилля Міжнародного фонду "Відродження" в інформаційній сфері під час 

виборчих перегонів 2004 року були спрямовані на забезпечення збалансованого 

та неупередженого висвітлення ходу кампанії і, зокрема, подання інформації 

про кандидатів на пост Президента України та їхні програми. У межах цього 

напрямку Програма сприяла створенню й донесенню до громадян, переважно у 

регіонах держави, якісного передвиборчого інформаційного продукту. 

Наприклад, було ініційовано видання спеціальної сторінки-вставки "Твій 

вибір", що на регулярній основі надавала широкій аудиторії об’єктивну 

інформацію про перебіг виборів та їхніх учасників. Фонд також сприяв 

оперативному та об’єктивному інформуванню про перебіг подій у дні 

голосування під час усіх трьох "турів" виборів. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Львівська обл. 1 $ 2 000 

Сумська обл. 1 $ 2 000 

Тернопільська обл. 1 $ 3 000 

Чернівецька обл. 1 $ 3 000 

Чернігівська обл. 1 $ 3 000 

Всеукраїнські проекти 24 $ 313 723 

Разом: 29 $ 326 723 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Інформаційний прес-центр", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович. 

Зміст проекту: Друк і розповсюдження видання "Твій вибір" для групи 

міжнародних і донорських організацій. 

Сума: $ 1 600  



Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Черненко Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Участь групи журналістів провідних ЗМІ у висвітленні виборів 

міського голови Мукачева. 

Сума: $ 1 735  

Організація: Громадська організація "Фонд медіа ініціатив", м. Київ. 

Керівник проекту: Синяговський Владислав Юрійович. 

Зміст проекту: Участь журналістів у висвітленні виборів в 136 

одномандатному виборчому окрузі Одеси. 

Сума: $ 2 097  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців 

України", м. Київ. 

Керівник проекту: Черненко Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Участь групи журналістів у висвітленні перебігу виборів в 

одномандатному окрузі №151. 

Сума: $ 1 296  

Організація: Благодійний фонд "Громадське радіо", м. Київ. 

Керівник проекту: Кузьмов Тарас Олександрович. 

Зміст проекту: Інституційна підтримка "Громадського Радіо", підтримка 

співпраці ГР і Громадської Коаліції "Новий вибір - 2004". 

Сума: $ 50 000  

Організація: ТОВ "ПРО-ТВ", м. Київ. 

Керівник проекту: Бакуменко Аркадій Валентинович. 

Зміст проекту: Виробництво трьох роликів соціальної реклами, присвячених 

просвіті виборців під час виборів Президента України. 

Сума: $ 14 898  

Організація: Підприємство національної спілки кінематографістів України 

"Міжнародний кінофестиваль анімаційних фільмів "КРОК", м. Київ. 

Керівник проекту: Касавіна Олена Борисівна. 

Зміст проекту: Виготовлення двох телероликів соціальної реклами. 

Сума: $ 9 614  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович. 

Зміст проекту: Підтримка випуску 2 номерів видання "Твій вибір". 

Сума: $ 92 000  

Організація: Громадська організація "Інформаційний прес-центр", 

м. Сімферополь. 



Керівник проекту: Попкова Ірина. 

Зміст проекту: Проведення трьох семінарів для журналістів за участі 

представника ЦВК, присвячених роз"ясненню положень нового Закону "Про 

вибори Президента України". 

Сума: $ 6 202  

Організація: Інститут масової інформації, м. Київ. 

Керівник проекту: Таран Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Підготовка серії публікацій, присвячених опитуванню екзит-

пол; здійснення журналістського контролю над роботою соціологічних служб. 

Сума: $ 14 850  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович. 

Зміст проекту: Видання і поширення 5 номеру газети "Твій вибір". 

Сума: $ 17 008  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", м. Київ. 

Керівник проекту: Яковець Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Сприяння участі 20 журналістів з країн Центральної і Східної 

Європи у процесі висвітлення та спостереження за виборами Президента 

України у жовтні 2004 року. 

Сума: $ 2 500  

Організація: АТЗТ "Телеком-Сервіс", м. Шостка. 

Керівник проекту: Ладинський Сергій Євгенович. 

Зміст проекту: Створення документального відеофільму "Вибори — 2004. 

Провінційні хроніки". 

Сума: $ 2 000  

Організація: ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера", м. Київ. 

Керівник проекту: Коваленко Віктор Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка інформаційної програми "Доба виборів" — 

марафону на радіо "Ера" в прямому ефірі. 

Сума: $ 3 320  

Організація: Незалежне регіональне телевізійне агенство "Кипарис", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Животовський Олег Якович. 

Зміст проекту: Створення телепрограми "Щоденник одного дня України", до 

якої увійшли сюжети з 10 міст України. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Приватне підприємство "Телерадіокомпанія "TAV-DAIR", 

с. Криничне. 



Керівник проекту: Хомутов Віталій Миколайович. 

Зміст проекту: Створення відеофільму "Кримські татари після першого туру 

голосування на виборах Президента України 2004 року: сподівання, надії і 

результати". 

Сума: $ 2 000  

Організація: ТОВ "TV-4", м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Габруська Оксана Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка телевізійної програми "Ніч виборів на TV-4". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Районна комунальна телерадіокомпанія "Броди", м. Броди. 

Керівник проекту: Ковальчук Сніжана. 

Зміст проекту: Створення п'яти відеофільмів про особливості виборів — 2004 

у районах Львівської області. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Приватне підприємство "Телерадіокомпанія "Дар", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Капустян Ольга Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка створення телепрограми "Вибори Президента 

України — 2004" в ефірі Чернігівської ТРК "ДАР". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Міжнародна громадська організація "Інтерньюз–Україна", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Квурт Костянтин Семенович. 

Зміст проекту: Організація та проведення програми телевізійних дебатів у 

прямому ефірі між кандидатами на посаду Президента України перед другим 

туром виборів у листопаді 2004 року, а також проведення широкої промо-

кампанії з висвітлення значення передвиборних телевізійних дебатів 

кандидатів на пост Президента України для забезпечення усвідомленого 

вибору громадян. 

Сума: $ 12 220  

Організація: Громадська спілка "Буковинська партнерська агенція", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Ластівка Богдан. 

Зміст проекту: Підтримка створення документального відеофільму "32 

жовтня". 

Сума: $ 3 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація поїздок групи журналістів та експертів Комітету 

Виборців України до Сум та Кіровограду для висвітлення резонансних 

порушень виборчого законодавства, що відбулися під час перошого туру 



виборів Президента України 31 жовтня. 

Сума: $ 2 800  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Друк додаткового накладу (200 тис. примірників) видання 

"Твій вибір" і його розповсюдження в регіонах України. 

Сума: $ 5 295  

Організація: Громадська організація "Українсько-польський форум", м. Київ. 

Керівник проекту: Губська Вікторія Петрівна. 

Зміст проекту: Сприяння проведенню міжнародного спостереження на 

виборах Президента України — 2004. 

Сума: $ 13 288  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович. 

Зміст проекту: Підготовка випуску №7 видання “Твій вибір” та 

розповсюдження його разом із 54-ма регіональними газетами України 

загальним накладом 1 000 000 примірників 

Сума: $ 25 000  

Організація: ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера", м. Київ. 

Керівник проекту: Коваленко Віктор Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка радіомарафону "Марафон свободи", присвяченого 

перебігу другого туру виборів Президента України у 2004 році, їхнім 

попереднім результатам та перебігу масових акцій громадянської непокори у 

листопаді-грудні 2004 р. Здійснення трансляції радіомарафону на вул. 

Хрещатик та Майдані Незалежності 

Сума: $ 5 690  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович. 

Зміст проекту: Підтримка друку та розповсюдження 8-го випуску видання 

"Твій вибір" форматом А3 - 4 сторінки російською мовою, який буде 

розповсюджуватися разом з 31 регіональною газетою Сходу та Півдня України, 

а також через активістів громадських організацій загальним накладом 740 

тисяч примірників. 

Сума: $ 11 310  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хоменок Олег Степанович. 

Зміст проекту: Підтримка видання та розповсюдження у якості вкладки до 

газет в регіонах України №9 видання "Твій вибір", присвяченого висвітленню 



останніх змін до законодавства про вибори Президента України та політичній 

реформі. 

Сума: $ 14 000  

Організація: ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера", м. Київ. 

Керівник проекту: Коваленко Віктор Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка проведення радіомарафону "Ніч виборів" у прямому 

ефірі "Радіо Ера" 26-27 грудня 2004 р. 

Сума: $ 3 000  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 59 980 

Частка у загальній сумі грантів: 0,97 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 3 $ 59 980 

Разом: 3 $ 59 980 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Інститут політики", м. Київ. 

Керівник проекту: Макєєв Сергій Олексійович. 

Зміст проекту: Підтримка видання інформаційно-аналітичного бюлетеню 

"Прозора політика". 

Сума: $ 12 000  

Організація: Благодійний фонд "Відродження української мови, культури і 

духовності "Кримська світлиця", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Качула Віктор Володимирович. 

Зміст проекту: Підтримка видання дитячого додатку "Джерельце" до газети 

"Кримська Світлиця". 

Сума: $ 8 500  

Організація: ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера", м. Київ. 

Керівник проекту: Кузнецова Інна Станіславівна. 

Зміст проекту: Підтримка створення і виходу в ефір на ФМ-радіо "Ера" 



радіопрограми, присвяченої найбільш актуальним проблемам регіонів України. 

Сума: $ 39 480  

 

 

Розвиток інформаційного 

суспільства 

Кількість проектів: 187  

Сума: $ 965 752 

Частка у загальній сумі грантів: 15,61 % 

2004 року Програма допомагала встановленню публічного відкритого діалогу між 

представниками уряду, неурядових організацій та бізнесу з метою підвищення 

ефективності інформаційної взаємодії між секторами суспільства, а також сприяла 

поширенню вільного доступу до інформації через запровадження та використанням 

нових інформаційно-комунікаційних технологій. 

Спільно з Представництвом Світового Банку в Україні, Кабінетом Міністрів України 

та Порталом “Громадський простір” програма надала Інтернет-платформу для 

публічного обговорення в рамках проекту “Діалог для реформ”, спрямованого на 

розбудову інституційної спроможності урядових інституцій залучати громадськість 

до процесу вироблення державної політики. 

У межах програми було організовано та проведено інтернет-конференцію “День 

об’єднання зусиль у відповідь на ВІЛ/СНІД” спільно з Представництвом ПРООН в 

Україні та Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 6 $ 18 992 

Вінницька обл. 3 $ 7 723 

Волинська обл. 3 $ 10 723 

Дніпропетровська обл. 3 $ 8 823 

Донецька обл. 4 $ 25 545 

Житомирська обл. 3 $ 10 723 

Закарпатська обл. 3 $ 7 723 

Запорізька обл. 3 $ 10 723 

Івано-Франківська обл. 3 $ 16 221 



Кіровоградська обл. 3 $ 7 723 

Луганська обл. 4 $ 19 583 

Львівська обл. 3 $ 10 723 

м. Київ 9 $ 19 884 

Миколаївська обл. 3 $ 7 723 

Одеська обл. 6 $ 38 666 

Полтавська обл. 3 $ 10 723 

Рівненська обл. 3 $ 7 723 

Сумська обл. 3 $ 10 723 

Тернопільська обл. 3 $ 10 723 

Харківська обл. 3 $ 10 723 

Херсонська обл. 2 $ 2 823 

Хмельницька обл. 3 $ 7 723 

Черкаська обл. 3 $ 10 723 

Чернівецька обл. 4 $ 21 883 

Чернігівська обл. 4 $ 25 298 

Всеукраїнські проекти 97 $ 625 189 

Разом: 187 $ 965 752 

 

 

Інформаційна програма 

Кількість проектів: 103  

Сума: $ 625 675 

Частка у загальній сумі грантів: 10,12 % 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 6 $ 18 992 

Вінницька обл. 3 $ 7 723 

Волинська обл. 3 $ 10 723 

Дніпропетровська обл. 3 $ 8 823 

Донецька обл. 4 $ 25 545 

Житомирська обл. 3 $ 10 723 

Закарпатська обл. 3 $ 7 723 

Запорізька обл. 3 $ 10 723 

Івано-Франківська обл. 3 $ 16 221 

Кіровоградська обл. 3 $ 7 723 

Луганська обл. 4 $ 19 583 



Львівська обл. 3 $ 10 723 

м. Київ 6 $ 17 969 

Миколаївська обл. 3 $ 7 723 

Одеська обл. 6 $ 38 666 

Полтавська обл. 3 $ 10 723 

Рівненська обл. 3 $ 7 723 

Сумська обл. 3 $ 10 723 

Тернопільська обл. 3 $ 10 723 

Харківська обл. 3 $ 10 723 

Херсонська обл. 2 $ 2 823 

Хмельницька обл. 3 $ 7 723 

Черкаська обл. 3 $ 10 723 

Чернівецька обл. 4 $ 21 883 

Чернігівська обл. 4 $ 25 298 

Всеукраїнські проекти 16 $ 287 027 

Разом: 103 $ 625 675 

 

 

Інформаційне суспільство та вибори 

Кількість проектів: 30  

Сума: $ 199 432 

Частка у загальній сумі грантів: 3,22 % 

Основним напрямком діяльності Інформаційної програми було сприяння 

проведенню чесним і вільним виборам в Україні. Програмою ініційовано 

діяльність Відкритого незалежного об’єднаного інформаційного центру 

“Президентська доба – 2004” спільно з Українським незалежним 

інформаційним агентством новин (УНІАН), Громадською коаліцією 

“Новий вибір – 2004”, медіа-центром “Кандидат”, Порталом 

“Громадський простір” та IREX/IATP. Центр працював із використанням 

найсучасніших інтерактивних онлайнових мультимедійних технологій із 

цілодобовою трансляцією в Інтернет. Робота інформаційного центру 

уможливила донесення до ЗМІ, української та міжнародної спільноти 

інформації про діяльність громадських моніторингових організацій 

шляхом проведення брифінгів, оголошення результатів національного 

екзит-полу. Центр вперше в Україні провів інтернет-відео-конференції з 

регіонами України, телефонні включення з міжнародних дільниць 

(Мюнхен, Нью-Йорк, Москва), організував постійну стрічку новин 

громадських організацій українською, російською та англійською 

мовами, надавав юридичні консультації журналістам. З початком т.зв. 

“Помаранчевої революції” Центр випускав щогодинний спеціальний 

“Гарячий вісник” у друкованому та електронному вигляді, а також 



відкрив спеціальну фотовиставку "Український вибір-2004" і виставку 

політичних карикатур на стендах Київської мерії та у приміщенні 

Верховної Ради України. 

Програма спільно з УНІАН сприяла також показу теледебатів між 

кандидатами у Президенти в мережі Інтернет. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Інститут виборчого права", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Богашева Наталія Владиславівна. 

Зміст проекту: "Виборче законодавство онлайн": розробка веб-сторінки 

і формування бази даних законодавчих та нормативно-правових актів з 

питань організації та проведення виборів для надання інформаційних 

консультаційних послуг в мережі Інтернет для широких кіл виборців, 

членів виборчих комісій, спостерігачів з питань законодавчого 

забезпечення виборів Президента України, народних депутатів України, 

депутатів місцевих рад. 

Сума: $ 14 331  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: "Виборчий простір онлайн": впровадження ІКТ для 

координації моніторингу та спостереження під час виборчих кампаній в 

Україні для запобігання порушень виборчого законодавства у 

національному масштабі шляхом організації та проведення інтернет-

відео-конференцій. 

Сума: $ 71 573  

Організація: Дніпропетровська обласна громадська організація 

Комітету виборців України, м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Безуглий Олексій Леонідович. 

Зміст проекту: Створення в Дніпропетровській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Комітет виборців України, Хмельницький обласний 

осередок, м. Кам'янець-Подільський. 

Керівник проекту: Зеленко Тетяна Іванівна. 

Зміст проекту: Створення в Хмельницькій області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  



Організація: Житомирська обласна громадська організація "Комітет 

виборців України", м. Житомир. 

Керівник проекту: Тітов Володимир Васильович. 

Зміст проекту: Створення в Житомирській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Лубенський жіночий клуб "Ти не одна", м. Лубни. 

Керівник проекту: Мюллер Євген Володимирович. 

Зміст проекту: Створення в Полтавській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Кіровоградська асоціація "Громадські ініціативи", 

м. Кіровоград-6. 

Керівник проекту: Гришко Володимир Костянтинович. 

Зміст проекту: Створення в Кіровоградській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Донецька обласна організація Комітету виборців України, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Ткаченко Сергій Валерійович. 

Зміст проекту: Створення в Донецькій області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Чернігівське міське відділення Всеукраїнської громадської 

організації "Комітет виборців України", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Литовченко Валерій Олексійович. 

Зміст проекту: Створення в Чернігівській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Тернопільський обласний осередок Всеукраїнської 

громадської організації "Комітет вибоців України", м. Тернопіль. 



Керівник проекту: Тарасенко Тетяна Ярославівна. 

Зміст проекту: Створення в Тернопільській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Одеський обласний комітет молодіжних організацій, 

м. Одеса. 

Керівник проекту: Бондаренко Надія Олексіївна. 

Зміст проекту: Створення в Одеській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Львівська обласна громадська організація "Комітет 

виборців України", м. Львів. 

Керівник проекту: Дащаківська Оксана Юріївна. 

Зміст проекту: Створення у Львівській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Луганське обласне відділення Комітету виборців України, 

м. Сєверодонецьк. 

Керівник проекту: Байрамов Євген Вахід Огли. 

Зміст проекту: Створення в Луганській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Запорізька обласна громадська організація "Комітет 

Виборців України", м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Метельський Олег Вікторович. 

Зміст проекту: Створення в Запорізькій області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Комітет виборців України, Волинське відділення, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Коробко Віктор Миколайович. 

Зміст проекту: Створення у Волинській області майданчику для 



всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Харківське обласне відділення Комітету виборців України, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Камчатний Михайло Борисович. 

Зміст проекту: Створення в Харківській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Рівненська обласна громадська організація Комітету 

виборців України, м. Рівне. 

Керівник проекту: Штурхецький Сергій Володимирович. 

Зміст проекту: Створення в Рівненській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів, акцентуючи увагу на тих порушеннях норм 

законодавства, що мають місце у різних регіонах України (Рівненщина). 

Сума: $ 823  

Організація: Сумське обласне відділення Комітету виборців України, 

с. Підлипне. 

Керівник проекту: Черняк Ірина Вікторівна. 

Зміст проекту: Створення в Сумській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Чернівецька обласна громадська організація "Комітет 

виборців", м. Чернівці. 

Керівник проекту: Баб'юк Ігор Орестович. 

Зміст проекту: Створення в Чернівецькій області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Закарпатське обласне відділення Всеукраїнської 

громадської організації "Комітет виборців України", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Фриндак Ярослав Володимирович. 

Зміст проекту: Створення в Закарпатській області майданчику для 



всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Миколаївська обласна молодіжна громадська організація 

"Комітет молодих виборців Миколаївщини", м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Гардус Максим Валерійович. 

Зміст проекту: Створення в Миколаївській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Херсонська обласна організація Комітету виборців 

України, м. Херсон. 

Керівник проекту: Бахматова Галина Миколаївна. 

Зміст проекту: Створення в Херсонській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Івано-Франківська обласна організація "Комітет Виборців 

України", м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Лисюк Юрій Володимирович. 

Зміст проекту: Створення в Івано-Франківській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Кримське відділення Всеукраїнської громадської 

організації "Комітет виборців України", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Черьомухін Михайло Валентинович. 

Зміст проекту: Створення в АР Крим майданчику для всеукраїнського 

обміну інформацією та інформування громадськості й відповідних 

органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і підготовки до 

виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет Виборців 

України", Севастопольський осередок, м. Севастополь. 

Керівник проекту: Нікітюк Тимофій Анатолійович. 

Зміст проекту: Створення в м.Севастополі майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 



відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Комітет Виборців 

України", Вінницький обласний осередок, м. Вінниця-9. 

Керівник проекту: Мислінський Андрій Олексійович. 

Зміст проекту: Створення у Вінницькій області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів. 

Сума: $ 823  

Організація: Черкаська обласна організація Комітету виборців України, 

м. Черкаси. 

Керівник проекту: Михлик Максим Миколайович. 

Зміст проекту: Створення в Черкаській області майданчику для 

всеукраїнського обміну інформацією та інформування громадськості й 

відповідних органів влади про ключові проблеми виборчого процесу і 

підготовки до виборів, акцентуючи увагу на тих порушеннях норм 

законодавства, що мають місце у різних регіонах України (Черкащина). 

Сума: $ 823  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація роботи Відкритого незалежного об'єднаного 

інформаційного центру в УНІАН "Президентська доба — 2004" у день 

виборів 31 жовтня-1 листопада, 21-22 листопада (другий тур) та 26-27 

грудня (переголосування другого туру) на основі сучасних інтерактивних 

онлайнових мультимедійних технологій. 

Сума: $ 57 660  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація та проведення прес-конференцій з 24 

листопада по 15 грудня; підтримка роботи сайту Відкритого незалежного 

об'єднаного центру (www.unian.net); тиражування та розповсюдження 

"Гарячого вісника" та газети "Правда переможе". 

Сума: $ 26 436  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація та проведення Всеукраїнської фотовиставки 

"Український вибір - 2004" Відкритого незалежного об'єднаного 

інформаційного центру в УНІАН у Верховній Раді України, на 

інформаційних стендах Київської мерії та стендах УНІАН. 

Сума: $ 8 857  

 



 

Інформаційна політика 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 15 926 

Частка у загальній сумі грантів: 0,26 % 

Основним компонентом напрямку було сприяння гармонізації 

вітчизняної нормативно-правової бази до вимог Європейського Союзу та 

підтримка публічного обговорення інформаційного законодавства. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Переклад російською мовою Стратегії Інформаційної 

програми Інституту Відкритого Суспільства, Будапешт. 

Сума: $ 349  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка участі представників Інформаційної програми 

МФВ і членів її Програмної ради у роботі семінару, організованому 

Інститутом Відкритого Суспільства для представників регіональних 

Інформаційних Програм (19-23 лютого 2004 р., м. Стамбул, Туреччина). 

Сума: $ 3 575  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка участі І. Лук'яненко у міжнародному форумі 

"Форум з економічного знання" (березень 2004 р., м.Будапешт, 

Угорщина). 

Сума: $ 925  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Конкурс публікацій на тему "Інформаційно-

комунікаційні технології і соціальний, економічний і культурний 

розвиток місцевих спільнот України", що ввійдуть до міжнародної 

Енциклопедії "Розвиток місцевих спільнот шляхом застосування ІКТ" 

(2005). 

Сума: $ 677  

Організація: Міжнародна громадська організація "Інтерньюз–Україна", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Шкарлат Марія Юріївна. 

Зміст проекту: Переклад, видання та розповсюдження 3000 примірників 

офіційних перекладів ухвалених протягом 2002-2004 років директив 

Європейського Союзу стосовно інформаційної політики та регулювання 



телекомунікацій. 

Сума: $ 10 400  

 

 

Електронне урядування 

Кількість проектів: 14  

Сума: $ 126 696 

Частка у загальній сумі грантів: 2,05 % 

За підтримки Інформаційної програми вперше було проведено 

Всеукраїнський конкурс "Найбільш відкритий орган місцевого 

самоврядування в мережі Інтернет". Проведення конкурсу мало на метi 

зацiкавити владнi структури в мiстах України до активнiшого 

застосування iнформацiйних технологiй у своїй дiяльностi, і тим самим 

прискорити впровадження електронного урядування. 

Програма сприяла зміцненню зв’язків представників державного та 

громадського секторів України із представниками Академії електронного 

урядування (м.Таллінн, Естонія). 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського, м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Гаращенко Олена Миколаївна. 

Зміст проекту: Стажування з електронного урядування 8 осіб у 

Фінляндії спільно з Фінською бібліотечною асоціацією (ФБА) та 

Українською бібліотечною асоціацією (УБА) у межах виконання проекту 

"Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних 

центрів на базі публічних бібліотек". 

Сума: $ 4 384  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація тижневого візиту українських експертів у 

галузі інформаційного суспільства — представників державного та 

громадського секторів до Академії електронного урядування (29.03.-

5.04.2004 р., м. Таллінн, Естонія). 

Сума: $ 12 050  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь Л. Білик і О. Романішина у роботі семінару з 

онлайнового консультування (18-19 травня 2004 р., Вільнюс, Литва). 

Сума: $ 1 250  



Організація: Молодіжна громадська організація "Прайвесі Юкрейн", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пазюк Андрій Валерійович. 

Зміст проекту: Переклад, публікація та розміщення в Інтернеті світового 

огляду ООН "World Public Sector Report 2003: E-Government at the 

Crossroads" з додатком-характеристикою розвитку електронного 

урядування в Україні. 

Сума: $ 6 868  

Організація: Білогірський фонд інвалідів Чорнобиля, м. Білогірськ. 

Керівник проекту: Хомутов Віталій Миколайович. 

Зміст проекту: Створення та діяльність Єдиного центру надання 

соціальних послуг і навчально-консультаційної служби з питань 

інвестиційної діяльності в соціальній сфері. 

Сума: $ 5 446  

Організація: Одеське міське товариство інвалідів, м. Одеса. 

Керівник проекту: Комаров Микола Йосипович. 

Зміст проекту: Створення та закріплення на законодавчому рівні 

місцевих рад системи взаємодії влади, бізнесу і громадськості в сфері 

вирішення проблем інвалідів. Розробка інформаційної структури і 

прикладного програмного забезпечення, збір відомостей і формування 

багатопозиційної бази даних стосовно інвалідів. 

Сума: $ 10 760  

Організація: Громадська Асоціація "Електронна Одещина", м. Одеса. 

Керівник проекту: Крапівний Юрій Миколайович. 

Зміст проекту: Розробка та впровадження Автоматизованої 

інформаційної системи Єдиного центру соціальних послуг для 

забезпечення ефективних механізмів міжсекторного партнерства в м. 

Ізмаіл. 

Сума: $ 7 650  

Організація: Ніжинська міська громадська організація "Агенція 

розвитку Ніжина", м. Ніжин. 

Керівник проекту: Толмачов Валерій Петрович. 

Зміст проекту: Створення Ніжинського електронного центру соціальних 

та інформаційних послуг шляхом об'єднання локальних мереж в єдину 

інформаційну мережу міста, підключення до неї соціально важливих 

служб, створення безкоштовних пунктів доступу та навчання 

спеціалістів роботі в мережі через запровадження механізму 

міжсекторної співпраці. 

Сума: $ 14 575  

Організація: Громадська організація "Наші діти", м. Одеса. 

Керівник проекту: Георгієнко Вадим Миколайович. 



Зміст проекту: Створення системи надання соціальних послуг 

населенню м. Одеса через запровадження механізмів межсекторної 

співпраці та створення Єдиного (електронного) центру надання органами 

державного та муніципального управління соціальних послуг - Інтернет-

порталу "Громада і влада". 

Сума: $ 9 533  

Організація: Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини 

(АЕРІФ), м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Русанов Геннадій Геннадійович. 

Зміст проекту: Створення мережі соціального партнерства задля 

підтримки місцевої філантропії і соціального розвитку громади із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Сума: $ 13 398  

Організація: Донецький міський благодійний фонд "Доброта", 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Рогалін Яків Фрідріхович. 

Зміст проекту: Покращення системи надання соціальних послуг у 

м.Донецьку шляхом створення єдиної інформаційної системи "Соціальні 

послуги онлайн" при об'єднанні зусиль державних установ, громадських 

організацій, бізнесу, ЗМІ. 

Сума: $ 14 822  

Організація: Чернівецька міська громадська організація "Бізнес-центр", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Порчук Марія Дмитрівна. 

Зміст проекту: Проведення дослідження у м.Чернівці в розрізі районів 

міста: Першотравневого, Шевченківського та Садгірського. Розробка та 

наповнення порталу "Чернівці-соціальні". Створення програмно-

технічного комплексу в Управлінні праці та соціального захисту 

населення м.Чернівці. 

Сума: $ 11 160  

Організація: Луганська обласна організація "Суспільна служба правової 

допомоги", м. Луганськ-11. 

Керівник проекту: Моцний Юрій Петрович. 

Зміст проекту: Забезпечення належного рівня поінформованості членів 

Луганської територіальної громади стосовно переліку соціальних послуг 

та порядку їх надання, чинних нормативно-законодавчих актів у цій 

сфері, матеріально-фінансових ресурсів, можливих способів захисту 

прав. 

Сума: $ 11 860  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація тижневого візиту (13-17 грудня 2004 р.) 



українських фахівців до Академії електронного урядування (м. Таллінн, 

Естонія). 

Сума: $ 2 940  

 

 

Регіональні інформаційні портали та інформаційні 

центри на базі публічних бібліотек 

Кількість проектів: 49  

Сума: $ 210 800 

Частка у загальній сумі грантів: 3,41 % 

2004 року Програма продовжила реалізацію проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек", що є спільним заходом фонду "Відродження", 

Інформаційної програми Інституту Відкритого Суспільства – Будапешт, 

Міністерства культури і мистецтв України та низки громадських та 

міжнародних організацій в Україні. У межах другого етапу проекту було 

укладено угоди із бібліотеками щодо продовження фінансування роботи 

робочих груп, бібліотеки обладнано технічним, комп’ютерним та 

програмним забезпеченням, відпрацьовано дизайн порталів, устатковано 

приміщення інформаційних центрів тощо. Під час проведення 

“Травневої школи” та конференції “Крим-2004” представники робочих 

груп проекту обговорили його перебіг та перспективи подальшої 

реалізації. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Миколаївська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Гмирьова, м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Богза Надія Федорівна. 

Зміст проекту: Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек 

України. 

Сума: $ 7 900  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Дніпропетровської 

ОУНБ, що працює над розробкою Дніпропетровського регіонального 

інформаційного порталу в рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі регіональних 

публічних бібліотек України". 

Сума: $ 6 000  



Організація: Рівненська державна обласна бібліотека, м. Рівне. 

Керівник проекту: Демчук Павліна Іванівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Рівненської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського, м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Волохін Олег Михайлович. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Кіровоградської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

К.А. Тімірязєва, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Морозова Наталія Іванівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Вінницької ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Дніпропетровська обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Абраїмова Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Дніпропетровської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Луганська обласна універсальна бібліотека ім. О.М. 

Горького, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Моісеєва Світлана Анатоліївна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Луганської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Миколаївська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Гмирьова, м. Миколаїв. 



Керівник проекту: Богза Надія Федорівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Миколаївської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека 

ім. І. Франка, м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Гнедова Юлія Валентинівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Кримської республіканської універсальної наукової 

бібліотеки ім. І. Франка у рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних 

бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

М. Островського, м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Синиця Надія Миколаївна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Хмельницької ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Івано-Франківська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. І.Франка, м. Івано-Франківськ. 

Керівник проекту: Яковенко Людмила Миколаївна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Івано-Франківської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Національна парламентська бібліотека України, м. Київ. 

Керівник проекту: Руських Тамара Михайлівна. 

Зміст проекту: Устаткування регіонального інформаційного центру на 

базі Національної парламентської бібліотеки України у рамках проекту 

"Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних 

центрів на базі публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Обласний комунальний заклад "Сумська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської", м. Суми. 

Керівник проекту: Фролова Тетяна Іванівна. 



Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Сумської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, 

м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Проців Олена Ярославівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Тернопільської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

М. Івасюка, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Іваницька Антоніна Семенівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Чернівецької ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Тараса Шевченка, м. Черкаси. 

Керівник проекту: Капкаєва Лілля Павлівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Черкаської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Волинська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Олени Пчілки, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Стасюк Людмила Антонівна. 

Зміст проекту: Устаткування регіонального інформаційного центру на 

базі Волинської ДОУНБ у рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних 

бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Житомирська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Житомир. 

Керівник проекту: Трохименко Валерія Францівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 



центру на базі Житомирської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Централізована бібліотечна система для дорослих м. 

Севастополя, м. Севастополь. 

Керівник проекту: Ессін Тамара Олександрівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Централізованої бібліотечної системи для дорослих у 

рамках проекту "Створення регіональних інформаційних порталів та 

інформаційних центрів на базі публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. 

Крупської, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Башун Олена Володимирівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Донецької ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

І.П. Котляревського, м. Полтава. 

Керівник проекту: Зеленська Тетяна Іванівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Полтавської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Львівська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Львів. 

Керівник проекту: Дурдель Юстина Ярославівна. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Львівської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. 

Гончара, м. Херсон. 

Керівник проекту: Кошелюк Микола Степанович. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Херсонської ОУНБ у рамках проекту "Створення 



регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Чернігівська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г.Короленка, м. Чернігів. 

Керівник проекту: Грищенко Петро Васильович. 

Зміст проекту: Розгортання діяльності регіонального інформаційного 

центру на базі Чернігівської ОУНБ у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі 

публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Закарпатська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Ужгород. 

Керівник проекту: Ковальчук Людмила Захарівна. 

Зміст проекту: Устаткування регіонального інформаційного центру на 

базі Закарпатської ОУНБ у рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних 

бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

О.М. Горького, м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Степаненко Інна Павлівна. 

Зміст проекту: Устаткування регіонального інформаційного центру на 

базі Запорізької ОУНБ у рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних центрів на базі публічних бібліотек". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Одеський державний літературний музей, м. Одеса. 

Керівник проекту: Полянко Тетяна Миколаївна. 

Зміст проекту: Устаткування регіонального інформаційного центру на 

базі Одеської ОУНБ у рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 2 000  

Організація: Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Кучерява Наталя Миколаївна. 

Зміст проекту: Устаткування регіонального інформаційного центру на 

базі Харківської ДНБ ім. В.Г. Короленка у рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 2 000  



Організація: Харківська державна наукова бібліотека ім.В.Г.Короленка, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Кучерява Наталя Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Харківської ДНБ ім. 

В.Г. Короленка, яка працює над розробкою Харківського порталу в 

рамках проекту "Створення регіональних інформаційних центрів на базі 

регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Одеський державний літературний музей, м. Одеса. 

Керівник проекту: Полянко Тетяна Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Одеської ОУНБ, яка 

працює над розробкою Одеського регіонального інформаційного порталу 

в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних центрів на 

базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Чернігівська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. В.Г.Короленка, м. Чернігів. 

Керівник проекту: Грищенко Петро Васильович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Чернігівської ОУНБ, 

яка працює над розробкою Чернігівського регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

М. Івасюка, м. Чернівці. 

Керівник проекту: Іваницька Антоніна Семенівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Чернівецької ОУНБ, 

яка працює над розробкою Чернівецького регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Тараса Шевченка, м. Черкаси. 

Керівник проекту: Капкаєва Лілля Павлівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Черкаської ОУНБ, 

яка працює над розробкою Черкаського регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Обласний комунальний заклад "Сумська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської", м. Суми. 



Керівник проекту: Фролова Тетяна Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Сумської ОУНБ, яка 

працює над розробкою Сумського регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Централізована бібліотечна система для дорослих м. 

Севастополя, м. Севастополь. 

Керівник проекту: Ессін Тамара Олександрівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Севастопольської 

ЦМБ ім. Л. Толстого, яка працює над розробкою Севастопольського 

регіонального інформаційного порталу в рамках проекту "Створення 

регіональних інформаційних центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, 

м. Тернопіль. 

Керівник проекту: Проців Олена Ярославівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Тернопільської 

ОУНБ, яка працює над розробкою Тернопільського регіонального 

інформаційного порталу в рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

І.П. Котляревського, м. Полтава. 

Керівник проекту: Зеленська Тетяна Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Полтавської ОУНБ, 

яка працює над розробкою Полтавського регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Львівська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Львів. 

Керівник проекту: Дурдель Юстина Ярославівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Львівської ОУНБ, 

яка працює над розробкою Львівського регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. 

Крупської, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Башун Олена Володимирівна. 



Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Донецької ОУНБ, 

яка працює над розробкою Донецького регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Волинська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Олени Пчілки, м. Луцьк. 

Керівник проекту: Стасюк Людмила Антонівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Волинської ДОУНБ, 

яка працює над розробкою Волинського регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

О.М. Горького, м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Степаненко Інна Павлівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Запорізької ОУНБ, 

яка працює над розробкою Запорізького регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Житомирська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Житомир. 

Керівник проекту: Трохименко Валерія Францівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Житомирської 

ДОУНБ, яка працює над розробкою Житомирського регіонального 

інформаційного порталу в рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних центрів на базі регіональних ОУНБ". 

Сума: $ 7 900  

Організація: Рівненська державна обласна бібліотека, м. Рівне. 

Керівник проекту: Ярощук Валентина Петрівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Рівненської ОУНБ, 

яка працює над розробкою Рівненського регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

порталів та інформаційних центрів на базі регіональних публічних 

бібліотек України". 

Сума: $ 4 900  

Організація: Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

М. Островського, м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Синиця Надія Миколаївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Хмельницької 



ОУНБ, яка працює над розробкою Хмельницького регіонального 

інформаційного порталу в рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі регіональних 

публічних бібліотек України". 

Сума: $ 4 900  

Організація: Закарпатська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Ужгород. 

Керівник проекту: Ковальчук Галина Костянтинівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Закарпатської 

ОУНБ, яка працює над розробкою Закарпатського регіонального 

інформаційного порталу в рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі регіональних 

публічних бібліотек України". 

Сума: $ 4 900  

Організація: Луганська обласна універсальна бібліотека ім. О.М. 

Горького, м. Луганськ. 

Керівник проекту: Моісеєва Світлана Анатоліївна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Луганської ОУНБ, 

яка працює над розробкою Луганського регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

порталів та інформаційних центрів на базі регіональних публічних 

бібліотек України". 

Сума: $ 4 900  

Організація: Миколаївська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Гмирьова, м. Миколаїв. 

Керівник проекту: Богза Надія Федорівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Миколаївської 

ОУНБ, яка працює над розробкою Миколаївського регіонального 

інформаційного порталу в рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі регіональних 

публічних бібліотек України". 

Сума: $ 4 900  

Організація: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Д.І. Чижевського, м. Кіровоград. 

Керівник проекту: Волохін Олег Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Кіровоградської 

ОУНБ, яка працює над розробкою Кіровоградського регіонального 

інформаційного порталу в рамках проекту "Створення регіональних 

інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі регіональних 

публічних бібліотек України". 

Сума: $ 4 900  



Організація: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

К.А. Тімірязєва, м. Вінниця. 

Керівник проекту: Морозова Наталія Іванівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності робочої групи Вінницької ОУНБ, 

яка працює над розробкою Вінницького регіонального інформаційного 

порталу в рамках проекту "Створення регіональних інформаційних 

порталів та інформаційних центрів на базі регіональних публічних 

бібліотек України". 

Сума: $ 4 900  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 72 821 

Частка у загальній сумі грантів: 1,18 % 

Інформаційна програма спільно з Порталом “Громадський простір” 

виступили партнером Фонду Суспільно-економічних ініціатив (ФІСЕ, 

Польща) у реалізації проекту “Практичні аспекти функціонування 

фінансових інструментів підтримки малих та середніх підприємств”.  

2004 року Програма продовжила реалізацію операційного проекту 

“Портал “Громадський простір”. Міжнародна редакційна колегія 

Енциклопедії “Розвиток місцевих спільнот шляхом застосування ІКТ” 

визнала портал одним з найкращих та найуспішніщих досвідів серед 

інтерактивних технологічних ресурсів для НУО. Публікація про Портал 

увійшла до Енциклопедії, публікація якої заплановано на 2005 р. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут", м. Київ. 

Керівник проекту: Малюкова Інна Геннадіївна. 

Зміст проекту: Підтримка створення Асоціації Центрально-східно-

європейських віртуальних університетів як міжнародної громадської 

організації, проведення загальних зборів представників 15 університетів-

учасників Асоціації з 9 країн Центральної та Східної Європи і країн 

Кавказького регіону на базі НТТУ "КПІ". 

Сума: $ 8 180  

Організація: Харківська правозахисна група, м. Харків. 

Керівник проекту: Захаров Борис Євгенович. 

Зміст проекту: Збереження системи цінностей перших осередків 



громадянського суспільства і поширення її впливу на українське 

суспільство шляхом створення інтернет-ресурсу дисидентського руху в 

Україні "Архів і музей дисидентського руху в Україні" . 

Сума: $ 10 354  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Створення комплексної системи підтримки неурядових 

організацій України з ефективного використання інформаційно-

комунікаційних технологій та Інтернет на основі інформаційно-

технологічної платформи Порталу «Громадський простір» та комплекту 

програмного забезпечення з відкритим програмним кодом (Open Source) 

“НУО в коробці”. 

Сума: $ 50 000  

Організація: Міська громадська організація "Фонд інтенсивних 

технологій мікроекономіки", м. Харків. 

Керівник проекту: Ключник Олександр Леонідович. 

Зміст проекту: Розробка навчально-методичного наповнення 

дистанційного курсу "Фінансово-правові питання діяльності неурядових 

організацій": програма курсу, лекційний матеріал, запитання для 

розроблення текстів, глосарій, методичні вказівки щодо навчального 

процесу. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування спільного благодійного проекту 

"Практичні аспекти функціонування фінансових знарядь підтримки 

малого та середнього підприємництва” (Міжнародний фонд 

"Відродження", Україна та Фонд cуспільно-економічних ініціатив, 

Польща). 

Сума: $ 1 287  

 

 

Соціальний капітал і академічні 

публікації 

Кількість проектів: 84  

Сума: $ 340 077 

Частка у загальній сумі грантів: 5,50 % 

Мета і пріоритети програми:  



o видання українською мовою (уперше) найважливіших праць сучасних і 

класичних зарубіжних авторів з європейської інтеграції, верховенства 

права, розвитку демократії, зміцнення громадянського суспільства, 

актуальних суспільно-гуманітарних дискусій; 

o становлення сильної, різноманітної та незалежної видавничої індустрії як 

життєво необхідної інституції громадянського суспільства; 

o розвиток школи академічного перекладу; 

o промоція відкритого доступу до результатів наукових досліджень; 

o трансформація академічного і публічного дискурсу в Україні. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 3 $ 1 915 

Всеукраїнські проекти 81 $ 338 162 

Разом: 84 $ 340 077 

 

 

Переклад зарубіжної літератури українською 

мовою з гуманітарних і суспільних дисциплін 

Кількість проектів: 20  

Сума: $ 95 037 

Частка у загальній сумі грантів: 1,54 % 

Конкурс відбувається в рамках мережевої програми "Проект перекладів" 

— спільної ініціативи Міжнародного фонду "Відродження" (МФВ), 

Інформаційної програми Інституту Відкритого Суспільства та фундації 

"Наступна сторінка" (Софія), — що діє в Україні з 1998 року. Станом на 

березень 2005 року за підтримки програми в Україні видали 319 

перекладів книжок, ще 163 назви готуються до друку. 

Конкурс відбувається щороку. Участь в ньому беруть українські видавці. 

2004 року з-поміж 139 конкурсних проектів експерти програми 

підтримали 20 проектів. ґрунтуючись на таких критеріях оцінювання: 

актуальність обраної книжки для розвитку демократичного, 

громадянського суспільства в Україні та для розвитку української 

академічної і наукової сфери; виконання вимоги про співфінансування 

проекту; наявність чіткого й реалістичного терміну виконання проекту; 

досвід видання перекладної літератури; високий фаховий рівень 

перекладача і наукового редактора; наявність інформації про власника 

прав на видання книжки; спроможність видавців забезпечити видання 



пошуковим апаратом і необхідними додатками на високому 

академічному рівні; належність майбутнього видання до книжкової серії; 

наявність полемічних додатків у академічних виданнях чи запитань до 

дискусії у виданнях з розвитку громадянського суспільства. 

Програма планує продовження даного конкурсу 2005 року. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Blanchot, Maurice. L'espace 

Litteraire. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Український філософський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Zizek, Slavoj. The Ticklish 

Subject: The Absent Centre of Political Ontology. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Parsons, T. Social Structure 

and Personality. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Garfinkel H. Studies in 

Ethnomethodology. 

Сума: $ 3 500  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Della Porta, Donatela, 

Vanucei, Alberto. Corrupt exchanges: actors, resources and mechanisme of 

political corruption (social problems & social issues). 

Сума: $ 5 000  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Богачов Андрій Леонідович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Luckmann, Thomas. Theorie 

des sozialen Handelns. 

Сума: $ 1 500  



Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Coregulation of the media in 

Europe. 

Сума: $ 1 500  

Організація: Державне спеціалізоване видавництво художньої 

літератури "Дніпро", м. Київ. 

Керівник проекту: Ромко Петро Якович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Amstrong, John A. Ukrainian 

Nationalism. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Landmark papers in 

economics, politics and law (The foundations of 20th century economics). By 

Buchanan, James M. (Editor). 

Сума: $ 9 000  

Організація: Часопис "Критика", м. Київ. 

Керівник проекту: Мокроусов Андрій Борисович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Hnatiuk, Ola. Pozegnanie z 

imperium: Ukrainskie dyskusje o tozsamosci. 

Сума: $ 6 500  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Martinez-Vazquesz, Jorge 

(Editor). Public finance in developing and transitional countries. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Олійник Мирослава Ярославівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Milosz, Czeslaw. Rodzinna 

Europa. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Olson, Mаnkur. Power and 

prosperity: outgrowing communist and capitalist dictatorships. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Акціонерне товариство "Сумська обласна друкарня", 

м. Суми. 



Керівник проекту: Бойко Тетяна Іванівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Eiteman, David K. 

Multinational business finance. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: McGrant, Alister E. The 

intellectual origins of European reformation. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду України, 

м. Боярка. 

Керівник проекту: Самойленко Володимир Миколайович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Shkandriy, Myroslav. 

Modernists, marxsists and nation. The Ukrainian literary discussion of the 

1920s. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Appelbaum, Anne. GULAG: 

A History. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Харківський єврейський культурно-спортивний клуб 

"Маккабі", м. Харків. 

Керівник проекту: Близнюк Віра Григорівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Smith, Karen. The making of 

EU Foreign Policy/ The case of Eastern Europe. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Богачов Андрій Леонідович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Jameson, Fredric. 

Postmodernism or the cultural logic of late capitalism. 

Сума: $ 5 537  

Організація: Видавництво Соломії Павличко "Основи", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Pare, Daniel J. Internet 

governance in transition: Who is the Master of this domain? 

Сума: $ 2 000  

 



 

Переклад німецької літератури українською мовою 

Кількість проектів: 25  

Сума: $ 109 534 

Частка у загальній сумі грантів: 1,77 % 

Наприкінці 2003 року Міжнародний фонд "Відродження" і Ґете-Інститут-

Київ започаткували спільну програму підтримки українських перекладів 

німецькомовної літератури, в рамках якої планується щороку 

підтримувати українські видання 20-30 німецьких книжок у царині 

гуманітарних і суспільних наук, а також художньої літератури. 

2004 року відбулися два конкурси перекладів: загальний конкурс 

"Переклад німецької літератури українською мовою" та спеціалізований 

конкурс "Переклад німецької літератури українською мовою з питань 

європейської інтеграції, верховенства права і соціальної економіки", а 

також тендер на видання окремих назв книжок. З-поміж 114 конкурсних 

проектів експерти програми підтримали 25 проектів. 

Програма планує продовження даного конкурсу 2005 року. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: ТОВ "ВНТЛ-Класика", м. Львів. 

Керівник проекту: Дмитерко Володимир. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Schulze, Ingo. Simple Storys. 

Сума: $ 3 000  

Організація: ТОВ "ВНТЛ-Класика", м. Львів. 

Керівник проекту: Дмитерко Володимир. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Ingarden, Roman. Das 

literarische Kunstwerk. 

Сума: $ 3 187  

Організація: Видавниче підприємство "Юніверс", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Grass Guenter. Die 

Blechtrommel. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Кебуладзе Вахтанг Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Henrich, Dieter. Buwusstes 



Leben. Untersuchungen zum Verhaeltnis von Subjektivitaet und Metaphysik. 

Сума: $ 3 500  

Організація: Видавництво "Астролябія", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Дахній Андрій Йосипович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Habermas, Juergen. Theorie 

des kommunikativen Handels. 

Сума: $ 14 900  

Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Dahrendorf, Ralf. Auf der 

Suche nach einer neuen Ordnung: Vorlesungen zur Politik der Freiheit im 21 

Jahrhundert. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Видавничий дім "Скарби", м. Київ. 

Керівник проекту: Скрипка Костянтин Ігорович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Reichel, Richard. 

Oekonomische Theorie der internationalen Wettbewerbsfaehigkeit von 

Volkswirtschaften. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Видавничий дім "Скарби", м. Київ. 

Керівник проекту: Скрипка Костянтин Ігорович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Wippermann, Wolfgang. 

Totalitarismustheorien: die Entwicklung der Diskussion von den Anfaengen 

bis heute. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Громадська організація "Науково-видавниче об'єднання 

"Дух і Літера", м. Київ. 

Керівник проекту: Желдак Світлана Олександрівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Koselleck, Reinhart. 

Zeitschichten: Studien zur Historik mit einem Beitr. von Hans-Georg 

Gadamer. 

Сума: $ 3 200  

Організація: Видавництво "Альтерпрес", м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Beyme, Klaus von. Die 

politischen Theorien der Gegenwart: eine Einfuehrung. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Олійник Мирослава Ярославівна. 



Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Lange-Mueller, Katja. Die 

Enten, die Frauen und die Wahrheit 

Сума: $ 2 000  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Preussler, Otfried. Krabat. 

Сума: $ 3 000  

Організація: ТОВ "Таксон", м. Київ. 

Керівник проекту: Фінікова Ніна Олексіївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Buch, Claudia M., 

Christensen, Bjoern, Gundlach, Erich... Die neue Oekonomie: 

Erscheinungsformen, Ursachen und Auswirkungen. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Heidegger M. Sein und Zeit. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Jauss, Hans Robert. 

Osthetisch Erfahrung und Literarische Hermeneutik. 

Сума: $ 11 000  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", м. Київ. 

Керівник проекту: Соломаха Тетяна Георгіївна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Schlink, Bernhard. Der 

Vorleser. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністративні витрати за конкурсом "Переклад 

німецької літератури українською мовою". 

Сума: $ 1 330  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Brussig, Thomas. Am 

kuerzeren Ende der Sonnenallee. 

Сума: $ 1 830  



Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Jachtenfuchs, Markus/Kohler-

Koch, Beate. Europaeische Integration. 

Сума: $ 5 800  

Організація: Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ. 

Керівник проекту: Рябчун Віктор Якович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Treichel, Hans-Ulrich. Der 

Verlorener. 

Сума: $ 1 740  

Організація: Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ. 

Керівник проекту: Рябчун Віктор Якович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Zippelius, Reinhold. 

Geschichte der Staatsideen. 

Сума: $ 2 500  

Організація: ТОВ "Видавництво "Промінь", м. Київ. 

Керівник проекту: Бойченко Михайло Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Simmel, Georg. Philosophie 

des Geldes. 

Сума: $ 5 931  

Організація: Видавництво "Астролябія", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Нагорна Ірина Вікторівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Streinz, Rudolf. Europarecht. 

Сума: $ 5 500  

Організація: ТОВ "Школа", м. Київ. 

Керівник проекту: Шевченко Олесь Євгенович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Funke, Kornelia. Herr Der 

Diebe. 

Сума: $ 2 216  

Організація: Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Honneth, Alex. Kritik der 

Macht: Reflexionsstufen 

Сума: $ 4 900  

 

 



Переклад сучасної британської літератури 

українською мовою 

Кількість проектів: 9  

Сума: $ 31 480 

Частка у загальній сумі грантів: 0,51 % 

У вересні 2004 року Міжнародний фонд “Відродження” і Британська 

Рада в Україні започаткували спільну програму підтримки українських 

перекладів сучасної британської літератури, що триватиме і 2005 року.  

2004 року з-поміж 30 проектів, що надійшли на конкурс експерти 

програми підтримали 9 конкурсних проектів.  

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Buchanan, Mark. Small 

World: Uncovering Nature's Hidden Network. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Mitchell, David. Number 9 

Dream. 

Сума: $ 3 000  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Controlling Modern 

Government. 

Сума: $ 3 000  

Організація: К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ. 

Керівник проекту: Марченко Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Gigerenzer, Gerd. Reckoning 

with Risk. 

Сума: $ 3 500  

Організація: ТОВ "Видавництво "Знання", м. Київ. 

Керівник проекту: Карасьов Володимир Іванович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Boyle, Fiona, Capps, Deveral, 



Plowden, Philip, Sandford, Clare. A Practical Guide to Lawyering Skills. 

Сума: $ 4 700  

Організація: СПД Чопик Юрій Богданович (Видавництво Старого 

Лева), м. Львів. 

Керівник проекту: Стадник Орест Едуардович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Strong, Jeremy. My Mum's 

Going to Explode. 

Сума: $ 2 500  

Організація: СПД Чопик Юрій Богданович (Видавництво Старого 

Лева), м. Львів. 

Керівник проекту: Стадник Орест Едуардович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Strong, Jeremy. The Hundred-

Mile-An-Hour Dog. 

Сума: $ 2 500  

Організація: Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Прихода Мирослава Василівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Hewitt, Sally, Ruth, Thomson. 

Why Can't I Fly like a SuperHero. Why Can't I Jump To The Moon.Why Can't 

I Live Under Water With The Fish. Why Can't I Eat Just Sweets. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Видавниче підприємство "Юніверс", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Rushdie, Salman. Midnight's 

Children. 

Сума: $ 5 780  

 

 

Переклад сучасної французької політичної 

філософії українською мовою 

Кількість проектів: 8  

Сума: $ 20 221 

Частка у загальній сумі грантів: 0,33 % 

У липні 2004 року Міжнародний фонд "Відродження" і Програма 

"Сковорода" Посольства Франції в Україні започаткували спільний 

конкурс "Переклад сучасної французької політичної філософії 

українською мовою", який триватиме і 2005-го року. 



2004-го року з-поміж 30 заявок, що надійшли на експерти МФВ і 

Програми "Сковорода" Посольства Франції в Україні спільно підтримали 

8 конкурсних проектів, а Програма "Сковорода" — ще два проекти 

перекладу і видання книжок: Francois Furet. Le passe d'une illusion 

(видавництво "Дух і Літера") та Jean-Paul Willaime. Europe et religion. Les 

enjeux du XXI siecle (видавництво "Дух і літера"). 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Богачов Андрій Леонідович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Balibar Etienne. Nous, les 

citoyens d'Europe? Les frontieres, l'Etat, le peuple. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Dumond, Louis. Essais sur 

l'individualisme. Une perspective anthropologique sur l'ideologie moderne. 

Сума: $ 2 200  

Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Rosanvallon, Pierre. Le 

liberalisme economique. 

Сума: $ 2 300  

Організація: Видавниче підприємство "Юніверс", ТОВ, м. Київ. 

Керівник проекту: Савчук Андрій Олександрович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Aron, R. L'opium des 

intellectuels. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Громадська організація "Науково-видавниче об'єднання 

"Дух і Літера", м. Київ. 

Керівник проекту: Желдак Світлана Олександрівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Debray, Regis. Le pouvoir 

intellectuel en France. 

Сума: $ 2 800  

Організація: Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів. 

Керівник проекту: Малюга Ігор Степанович. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Leclerc, Gerard. Sociologie 

des intellectuels. 

Сума: $ 900  



Організація: ТОВ "Видавництво "Фоліо", м. Харків. 

Керівник проекту: Фоміна Н. Є.. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Schnapper, D. La 

communaute des citoyens. Sur l'idee moderne de nation. 

Сума: $ 1 521  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Антоненко Анетта Леонідівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Baudrillard, Jean. Les 

strategies fatales. 

Сума: $ 2 500  

 

 

Переклад зарубіжної літератури з питань 

верховенства права 

Кількість проектів: 5  

Сума: $ 20 000 

Частка у загальній сумі грантів: 0,32 % 

Внаслідок кількарічної співпраці між програмами МФВ "Верховенство 

права" і "Соціальний капітал і Академічні публікації", 2004 року відбувся 

спільний конкурс "Переклад зарубіжної літератури з питань 

верховенства права". 

З-поміж 27 конкурсних проектів підтримку здобули 5 проектів, які 

передбачали висвітлення питань розуміння права, історії становлення 

правової культури, становлення судового прецеденту, застосування 

міжнародного і європейського права в Україні. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Харківський єврейський культурно-спортивний клуб 

"Маккабі", м. Харків. 

Керівник проекту: Близнюк Віра Григорівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Klitgaard, Robert. Controlling 

corruption. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Bobbio, Norberto. The age of 



rights. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Allan T.R.S. Constitutional 

justice: a liberal theory of the rule of law. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Legislative drafting for 

democratic social change: A manual for drafters. By Seidman, Ann, Seidman, 

Robert B., Abeyesekere, Nalin. 

Сума: $ 5 500  

Організація: Міжнародний благодійний фонд "Видавництво Сфера", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Хлопова Оксана Петрівна. 

Зміст проекту: Переклад і видання книжки: Butler F. Human rights for the 

new Millennium. 

Сума: $ 5 000  

 

 

Позаконкурсні та іноваційні проекти 

Кількість проектів: 17  

Сума: $ 63 805 

Частка у загальній сумі грантів: 1,03 % 

2004 року діяльність програми у співпраці з мережевою програмою 

Budapest Open Access Initiative (BOAI) було спрямовано на промоцію 

електронних часописів та інституційних архівів відкритого доступу 

шляхом надання організаційної й технічної підтримки, розробки політик 

і бізнес-планів, проведення тренінгів і досліджень. 

Спільно з Прайвесі Юкрейні створено інформаційний веб-ресурс 

"Доступ до знань": www.a2k.org.ua, триває адаптація ліцензій Креатив 

Комонз (розміщення повнотекстових ресурсів в інтернеті) до 

українського законодавства про авторські права. 

Протягом року тривала підготовка до міжнародного семінару "Наукова 

комунікація у відкритому доступі", який відбувся 17-19 лютого 2005-го 



року — вперше на теренах Центрально-Східної Європи — за участі 140 

науковців і освітян із 17 країн світу. Організатори семінару: 

Міжнародний фонд "Відродження", Інститут Відкритого Суспільства, 

Національна академія наук України, Міжнародна асоціація академій 

наук, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", за 

підтримки програми "Схід-Схід: Партнерство без кордонів" Інституту 

Відкритого Суспільства, Британської Ради в Україні, Посольства 

Королівства Нідерланди в Україні, компанії "Діалог" та видавництва 

"К.І.С.". Учасники семінару обговорювали потенціал наукової 

комунікації у відкритому доступі, яка стала однією із п'яти 

найважливіших наукових подій 2003 року, а 2004-го року — провідною 

науково-освітньою практикою; розглядали практики започаткування 

журналів відкритого доступу і трансформування передплатних журналів 

у журнали відкритого доступу; розвиток інституційних репозитаріїв та 

архівів відкритого доступу; застосування адекватних копірайтів на 

наукові твори у відкритому доступі та інші актуальні питання науково-

освітнього розвитку. 

2005 року триватиме співпраця з освітніми та науковими інституціями і 

організаціями щодо розвитку проектів з відкритого доступу до наукових 

і освітніх публікацій; застосування технічних, організаційних і 

культурних переваг нових медіа-технологій в освітній та науковій роботі; 

творення спільного інформаційного освітньо-наукового простору.  

2004 року тривав проект "Лабораторія наукового перекладу", в рамках 

якого відбувалися щодвотижневі майстерні-майданчики для співпраці 

перекладачів і науковців у підтриманих МФВ перекладах. Виконавці 

проекту — Молодіжна громадська організація "Молодіжний 

гуманітарний центр" — працювали у кількох царинах: лабораторії 

наукового перекладу з гуманітарних і суспільних дисциплін; лабораторії 

наукового перекладу в царині права спільно з Центром європейського та 

порівняльного права Міністерства юстиції України. Безпосередні 

результати проекту — тематичні англо-франко-німецько-українські 

словники термінів та індекси власних назв, що розроблялися на 

майстернях, веб-сайт "Лабораторія наукового перекладу" 

(http://www.pereklad.kiev.ua), де міститься інформація про майстерні, 

методичні поради з теорії і практики перекладу, форум перекладачів для 

вирішення поточних перекладацьких проблем, перекладацька біржа, на 

якій зацікавлені видавці можуть знайти фахових перекладачів і наукових 

редакторів. 

Протягом 2004 року Програма проводила традиційну експертизу-

рецензування зразків перекладів, що готуються до друку за підтримки 

МФВ. 



Програма також підтримала кілька актуальних видавничих проектів. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Літературний музей Г. Кочура, м. Ірпінь. 

Керівник проекту: Кочур Андрій Григорович. 

Зміст проекту: Видання матеріалів міжнародної конференції "Григорій 

Кочур і український переклад" 

Сума: $ 1 100  

Організація: Львівська міська громадська організація "Центр 

гуманітарних досліджень", м. Львів. 

Керівник проекту: Зубрицька Марія Олексіївна. 

Зміст проекту: Видання книжки Світлани Матвієнко "Дискурс 

формалізму в українському контексті" у серії "Соло триває - нові 

голоси". Лекції на пошану Соломії Павличко. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь Ірини Кучми у нараді зі стратегічного планування 

діяльності інформаційних програм. 

Сума: $ 458  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь Ірини Кучми у Третій майстерні з Інновацій у 

науковій комунікації: Застосування переваг ініціативи зі створення 

відкритих архівів, 12-14 лютого у CERN, Женева, Швейцарія. 

Сума: $ 127  

Організація: Молодіжна громадська організація "Молодіжний 

гуманітарний центр", м. Київ. 

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення семінарів впродовж 2004-го року, 

присвячених перекладам, що готуються до друку за підтримки МФВ, 

готування термінологічних словників та індексів імен, підтримка веб-

сторінки: www.pereklad.kiev.ua. 

Сума: $ 13 173  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Рецензування зразків перекладів, що готуються до друку 

за підтримки "Проекту перекладів" МФВ. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Молодіжна громадська організація "Прайвесі Юкрейн", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пазюк Андрій Валерійович. 



Зміст проекту: Підготовка перекладу тексту ліцензій “Creative 

Commons” (CC), адаптування до українського права із залученням 

експертів; підготовка аналізу законодавства України на предмет 

сумісності з ним ліцензій CC, обґрунтування та підготовка рекомендацій 

щодо внесення змін до законодавства та шляхів впровадження в 

практику із залученням експертів; підготовка і обґрунтування 

законопроекту щодо забезпечення широкого доступу громадськості до 

знань; підготовка та поширення промоційних видань, рекламних 

матеріалів з питань відкритого доступу, наукової комунікації та 

соціально збалансованих моделей захисту авторських прав; проведення 

семінарів/ презентацій з питань відкритого доступу, наукової комунікації 

та соціально збалансованих моделей захисту авторських прав. 

Сума: $ 2 050  

Організація: Український філософський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Пролеєв Сергій Вікторович. 

Зміст проекту: Дофінансування проекту "Horkheimer M. Zur Kritik der 

instrumentellen Vernunft und Notizen 1949-1969". 

Сума: $ 500  

Організація: Український філософський фонд, м. Київ. 

Керівник проекту: Гомілко Ольга Євгенівна. 

Зміст проекту: Дофінансування проекту "Welsch, Wolfgang. Unsere 

postomoderne Moderne". 

Сума: $ 1 000  

Організація: Молодіжна громадська організація "Молодіжний 

гуманітарний центр", м. Київ. 

Керівник проекту: Єрмоленко Володимир Анатолійович. 

Зміст проекту: Проведення 15 семінарів впродовж 2005-го року, 

присвячених перекладам, що готуються до друку за підтримки МФВ, 

готування термінологічних словників та індексів імен, інформаційних 

ресурсів, зокрема веб-сторінки: www.pereklad.kiev.ua, електронного 

вісника, тощо. 

Сума: $ 9 977  

Організація: Благодійний фонд "Фундація видавництва "Кальварія", 

м. Львів. 

Керівник проекту: Завалій Галина Юріївна. 

Зміст проекту: Дофінансування проекту Colbert, F., Nantel, J., Bilodeau, 

S., Poole, W., Rich, D. J. Marketing Culture and the Arts. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", м. Київ. 

Керівник проекту: Богачов Андрій Леонідович. 

Зміст проекту: Дофінансування проекту Klassiker der Sprachphilosophie: 



von Platon bis Noam Chomsky/hrsg. von Tilman Borsche. 

Сума: $ 650  

Організація: Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", м. Київ. 

Керівник проекту: Соловйова Віра Йосипівна. 

Зміст проекту: Дофінансування проекту Dahrendorf, R. Auf der Suche 

nach einer neuen Ordnung: Vorlesungen zur Politik der Freiheit im 21 

Jahrhundert. 

Сума: $ 930  

Організація: Громадська організація "Гільдія св. Луки", м. Київ. 

Керівник проекту: Папета Сергій Павлович. 

Зміст проекту: Видання книжки: Українські авангардисти, як теоретики 

і публіцисти (1910-ті - 1930-ті рр.). 

Сума: $ 3 000  

Організація: Координаційне бюро "Енциклопедії сучасної України", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Дзюба Іван Михайлович. 

Зміст проекту: Друк 2 тому Енциклопедії Сучасної України. 

Сума: $ 15 800  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Міжнародний семінар з наукової комунікації у 

відкритому Інтернет-доступі. 

Сума: $ 8 160  

Організація: Молодіжна громадська організація "Прайвесі Юкрейн", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Пазюк Андрій Валерійович. 

Зміст проекту: Розробка веб-сайту з відкритого доступу до науково-

освітніх інтернет-ресурсів. 

Сума: $ 2 880  

 

 

Освітні програми 

Кількість проектів: 56  

Сума: $ 441 055 

Частка у загальній сумі грантів: 7,13 % 



Освітні програми працюють за трьома взаємопов'язаними напрямами: освітня 

політика, підтримка освітніх громадських організацій, інтеграція української 

освітньої системи до європейського й світового простору. Пріоритетом діяльності 

освітніх програм є налагодження взаємодії між освітніми інституціями, державними 

органами та неурядовими організаціями. Завдяки діяльності освітніх програм МФВ 

освітня політика в Україні вперше стала предметом активного обговорення у 

широких громадських колах. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 2 $ 4 370 

Дніпропетровська обл. 3 $ 5 160 

Донецька обл. 3 $ 4 900 

Запорізька обл. 1 $ 523 

Львівська обл. 2 $ 4 780 

м. Київ 4 $ 3 516 

Одеська обл. 2 $ 4 430 

Харківська обл. 4 $ 5 420 

Всеукраїнські проекти 35 $ 407 956 

Разом: 56 $ 441 055 

 

 

Підтримка вищої освіти 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 46 470 

Частка у загальній сумі грантів: 0,75 % 

Входження української вищої освіти в європейський освітній простір є 

важливою складовою загального процесу європейської інтеграції України. 

Приєднання України до загальноєвропейської акції під назвою "Болонський 

процес", спрямованої на створення спільного європейського простору вищої 

освіти буде потужним поштовхом до позитивних системних змін у системі 

вищої освіти України, зокрема у таких сферах, як автономія університетів, 

прозорість систем вступу та оцінювання, моніторинг якості освіти, мобільність 

студентів, подолання корупції. Залучення української освітньої системи до 

"Болонського процесу" стало одним із пріоритетів Міжнародного фонду 

"Відродження" в 2004 р. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 3 $ 46 470 

Разом: 3 $ 46 470 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Іванюк Ірина Володимирівна. 

Зміст проекту: Переклад українською мовою матеріалів курсу "Оцінювання 

міжнародних освітніх проектів", розробленого викладачами Колумбійського 

університету;переклад методичних матеріалів курсу; підбір, аналіз та розробка 

українського матеріалу для курсу; адаптація курсу до стаціонарного 

викладання; розробка робочої навчальної програми дисципліни; розробка та 

друк навчального посібника для студентів; впровадження курсу з оцінювання 

освітніх проектів та програм у вищому навчальному закладі. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Львівська міська громадська організація "Центр освітньої 

політики", м. Львів. 

Керівник проекту: Зубрицька Марія Олексіївна. 

Зміст проекту: Проведення інформаційної кампанії в академічному 

середовищі про принципи та завдання Болонського процесу; проведення 

грунтовного порівняльного аналізу вітчизняної системи освіти і науки з 

європейськими системами у світлі вимог та принципів Болонської декларації; 

вироблення рекомендацій для Міністерства освіти і науки України про зміни, 

які слід впровадити до підписання Болонської декларації у 2005 році; 

проведення загальноукраїнського семінару з проблем інтеграції вітчизняної 

системи вищої освіти у європейській простір вищої освіти (травень 2004р.); 

друк інформаційного буклету, брошур та збірника матеріалів семінару. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Здійснення експертно-аналітичної, організаційної та фінансової 

підтримки заходів з підготовки національної доповіді щодо готовності системи 

вищої освіти України до входження у спільний європейський простір; розробка 

єдиної методики самоаналізу університетів згідно з основними вимогами 

Болонської декларації 1999 р.; проведення досліджень в університетах, що 

беруть участь у проекті; організація робочих зустрічей українських і 

зарубіжних експертів; проведення серії конференцій і семінарів в регіональних 

університетах та в Києві; публікація брошур, присвячених практичним 

питанням підготовки до вступу до "Болонського процесу"; розробка і 

впровадження пропозицій щодо змін в законодавстві та підзаконних актах 

("Закон про освіту", "Закон про вищу освіту", Положення про ступеневу освіту, 



державні стандарти вищої освіти). 

Сума: $ 36 470  

 

 

Аналіз освітньої політики та 

реформування освіти 

Кількість проектів: 18  

Сума: $ 336 545 

Частка у загальній сумі грантів: 5,44 % 

Головною метою програми є розвиток освітньої політики в Україні, 

налагодження діалогу між “третім сектором” і державними інституціями в 

реалізації освітніх реформ на регіональному та центральному рівнях, а також 

сприяння інтеграції освітньої системи України в європейський простір. Одним 

із основних напрямків діяльності програми є підтримка впровадження системи 

зовнішнього тестування на національному рівні з метою забезпечення 

безперервного зв'язку між середньою і вищою освітою та вдосконалення 

моделі зовнішнього стандартизованого тестування для забезпечення 

моніторинґу якості освіти і рівного доступу до вищої освіти. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 18 $ 336 545 

Разом: 18 $ 336 545 

 

 

Мережа центрів освітньої політики 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 64 555 

Частка у загальній сумі грантів: 1,04 % 

У галузі сприяння системним реформам в освіті та активізації участі 

освітньої громадськості у вирішенні проблем освіти важливим кроком 

став операційний проект МФВ "Мережа центрів освітньої політики". 

Мета проекту — інституалізація моделі системного впливу на освітню 

політику в Україні, створеної в ході реалізації пілотного етапу 2003 р. У 

2004 році проект працював за трьома пріоритетними напрямками: (1) 



консолідація освітніх НУО в Україні, (2) розвиток аналітичних, 

експертних та організаційних потужностей мережі та підготовка до її 

інституалізації, (3) експертиза системи розробки, апробації та видання 

навчальної літератури та підручників і внесення пропозицій до 

законодавчих та урядових органів. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Львівська міська громадська організація "Центр освітньої 

політики", м. Львів. 

Керівник проекту: Пастушенко Роман Ярославович. 

Зміст проекту: Проведення Всеукраїнського наукового семінару 

"Загальна історична освіта в Україні: на шляху до нової моделі". 

Сума: $ 1 115  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Асоціація 

керівників шкіл України (АКШУ)", м. Київ. 

Керівник проекту: Онаць Олена Миколаївна. 

Зміст проекту: Проведення семінару-тренінгу для експертів та 

організаторів проекту в регіонах та круглих столів у Харкові, Одесі, 

Рівному, Миколаєві за темами "Які навчальні програми та підручники 

потрібні для впровадження державного стандарту середньої освіти", 

"Особливості програм і підручників для профільної школи", "Варіативна 

частина навчального плану: її наповнення". 

Сума: $ 5 400  

Організація: Полтавський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників ім.М.В.Остроградського, м. Полтава. 

Керівник проекту: Клепко Сергій Федорович. 

Зміст проекту: Підготовка і проведення семінару "Зміст шкільної освіти 

у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції" 20 - 21 травня 

2004р. 

Сума: $ 1 505  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Консолідація сил освітніх НУО в Україні (проведення 

масштабного загальнонаціонального дослідження наявних в Україні 

освітніх НУО, проведення форуму освітніх НУО); розвиток аналітичних, 

експертних та організаційних потужностей мережі (проведення серії 

тренінігів та акцій);експертиза системи розробки, апробації та видання 

навчальної літератури та підручників і внесення пропозицій до 

законодавчих та урядових органів. 

Сума: $ 56 535  

 

 



Центр тестових технологій 

Кількість проектів: 9  

Сума: $ 178 000 

Частка у загальній сумі грантів: 2,88 % 

Проект сприяє виробленню стратегії та становленню національної 

системи зовнішнього стандартизованого тестування для створення умов 

для рівного доступу до вищої освіти і моніторингу якості освіти в 

Україні. Реалізується у тісній співпраці з Міністерством освіти і науки 

України, що надає нормативно-правовий супровід в рамках проведення 

експерименту щодо зовнішнього тестування навчальних досягнень учнів 

та легітимізує сертифікати з результатами зовнішнього тестування. У 

рамках проекту налагоджено роботу мережі регіональних центрів 

тестування в Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Залучення 

учасників проекту ґрунтується на принципах добровільності й 

додаткових можливостей. У зовнішньому тестуванні випускники беруть 

участь за власним бажанням, вищі навчальні заклади також самостійно 

приймають рішення про визнання результатів зовнішнього тестування. 

Результат випускного тестування може бути зараховано за бажанням 

випускника як результат державної атестації і як результат вступного 

іспиту на визначені спеціальності вищих навчальних закладів, які беруть 

участь у проекті. 2004 року зовнішнє тестування пройшли 4485 

випускників із 946 шкіл України, а результати тестування зараховував 31 

університет країни. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Розробка стратегічного документу, який визначає 

політику впровадження зовнішнього тестування на національному рівні 

(етапність, фінансове і юридичне обгрунтування тощо). 

Сума: $ 10 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Розробка і впровадження моделі зовнішнього 

стандартизованого тестування для забезпечення моніторингу якості 

освіти та рівного доступу до вищої освіти. Організація публічного 

обговорення моделі зовнішнього тестування серед освітян і 

громадськості. Вивчення практики зовнішніх екзаменів зарубіжних 

країн. 

Сума: $ 36 000  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Організація та забезпечення діяльності Центру тестових 

технологій, який здійснює розробку і впровадження моделі зовнішнього 

стандартизованого тестування з метою забезпечення прозорого доступу 

до вищої освіти та безперервного зв'язку між середньою і вищою 

освітою. 

Сума: $ 56 600  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Дообладнання і підтримка технічного оснащення 

процесу зовнішнього стандартизованого тестування. 

Сума: $ 23 200  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи Київського регіонального центру 

тестування (розробка тестів, організація і проведення тестування на 

місцях, забезпечення зворотнього зв’язку з учасниками тестування, 

проведення інформаційної підтримки проекту в Київському регіоні 

тощо). 

Сума: $ 10 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи Харківського регіонального центру 

тестування (розробка тестів, організація і проведення тестування на 

місцях, забезпечення зворотнього зв’язку з учасниками тестування, 

проведення інформаційної підтримки проекту в Харківському регіоні 

тощо). 

Сума: $ 10 200  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи Донецького регіонального центру 

тестування (розробка тестів, організація і проведення тестування на 

місцях, забезпечення зворотнього зв’язку з учасниками тестування, 

проведення інформаційної підтримки проекту в Донецькому регіоні 

тощо). 

Сума: $ 12 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи Одеського регіонального центру 

тестування (розробка тестів, організація і проведення тестування на 



місцях, забезпечення зворотнього зв’язку з учасниками тестування, 

проведення інформаційної підтримки проекту в Одеському регіоні 

тощо). 

Сума: $ 9 500  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Гриневич Лілія Михайлівна. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи Львівського регіонального центру 

тестування (розробка тестів, організація і проведення тестування на 

місцях, забезпечення зворотнього зв’язку з учасниками тестування, 

проведення інформаційної підтримки проекту в Львівському регіоні 

тощо). 

Сума: $ 10 000  

 

 

Навчальний курс "Європейські студії" для шкіл 

Кількість проектів: 2  

Сума: $ 14 990 

Частка у загальній сумі грантів: 0,24 % 

Пріоритети європейської освіти полягають у наданні молодому 

поколінню знань про спільну європейську спадщину та практичних 

умінь адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи. Проект 

МФВ "Навчальний курс "Європейські студії" для шкіл" спрямовано на 

розробку концептуальних засад змісту освіти для європейського виміру 

України та створення його навчально-методичного забезпечення. Метою 

проекту було створення навчального інтегрованого курсу "Європейські 

студії" на модульній основі, його впровадження у навчально-виховний 

процес загальноосвітньої школи, а також створення мережі шкільних 

євроклубів. 

Проект мав довгостроковий характер (2002 — 2004 рр. ), в його межах 

було розроблено концептуальні засади змісту середньої освіти для 

європейського виміру України та створено навчально-методичне 

забезпечення (навчальна програма для учнів 8–12 класів, навчальний 

посібник для учнів, методичні рекомендації для вчителів, методичні 

рекомендації з організації позакласної роботи "Як організувати шкільний 

євроклуб"). Матеріали курсу отримали гриф “Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України”: програма курсу “Європейські 

студії” (лист № 1/11- 3110 від 24.06.2004 р.), посібник для вчителів 

"Європейські студії" (лист № 1/11- 3111 від 24.06.2004 р.), навчальний 

посібник для учнів (лист № 1/11- 3112 від 24.06.2004 р.). Курс 

впроваджується у 154 школах різних регіонів країни. У рамках проекту 



створено мережу пілотних шкіл, на базі яких шкільні євроклуби 

здійснюють просвітницьку роботу. Координацією діяльності цієї мережі 

опікується Інформаційно-ресурсний центр "Європейські студії", 

створений для вчителів та учнів на базі Асоціації керівників шкіл м. 

Києва www.euro.lecos.org 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Асоціація керівників шкіл м. 

Києва", м. Київ. 

Керівник проекту: Паращенко Людмила Іванівна. 

Зміст проекту: Створення і підтримка веб-сайту проекту "Європейські 

студії у школі", створення електронної версії навчального курсу на 

модульній основі "Європейські студії" та тиражування її на компакт-

дисках; створення і координація мережі шкільних євроклубів; підготовка 

методичних матеріалів для проведення тренінгів для вчителів; 

координація апробації навчального курсу "Європейські студії" в 

пілотних школах; проведення координаційних семінарів для директорів, 

їх заступників, вчителів, що впроваджитимуть навчальний курс; 

моніторинг результатів впровадження курсу в школи та роботи шкільних 

євроклубів. 

Сума: $ 9 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Керівник проекту: Іванюк Ірина Володимирівна. 

Зміст проекту: Підготовка до друку матеріалів навчального 

інтегрованного курсу "Європейські студії" для загальноосвітніх шкіл, 

створення інформаційно-ресурсного центру для вчителів та учнів, 

проведення регіональних тренінгів для вчителів, розповсюдження 

матеріалів курсу серед пілотних шкіл, створення мережі шкільних 

євроклубів. 

Сума: $ 5 990  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 3  

Сума: $ 79 000 

Частка у загальній сумі грантів: 1,28 % 

2004 року свою діяльність продовжували програми делегованого 

виконання "Крок за кроком" та "Дебати". 

Проекти, підтримані за програмою: 

https://gms.irf.kiev.ua/pls/portal/%22http:/www.euro.lecos.org%22


Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Загальна підтримка діяльності Всеукраїнського фонду 

"Крок за кроком"; проведення регіонального тренінгу з корпоративного 

навчання; участь у роботі фокусної групи з сертифікації стандартів "Крок 

за кроком"; участь у тренінгу в Казахстані; участь у проекті "Кейс стаді"; 

участь представників фонду у регіональних зустрічах. 

Сума: $ 51 500  

Організація: Благодійна організація "Вчителі за демократію та 

партнерство", м. Київ. 

Керівник проекту: Сущенко Ігор Михайлович. 

Зміст проекту: Формування соціальних механізмів розвитку освіти 

через співпрацю державних та недержавних освітніх організацій та 

розповсюдження на процес управління школою нових освітніх 

технологій інтегрованого характеру. Підготовка методичних 

рекомендацій, проведення двох семінарів, тренінгу для тренерів 

регіональних дебатних центрів та моніторингу результатів навчання. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Адаптація існуючих Стандартів програми "Крок за 

кроком" та Стандартів для педагогів Міжнародної Асоціації "Крок за 

кроком" шляхом проведення міжнародної фокус-групи фахівців з питань 

освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, акредитації та 

сертифікації країн Східної та Центральної Європи, Азії, США. 

Сума: $ 17 500  

 

 

Міжнародна освіта 

Кількість проектів: 35  

Сума: $ 58 040 

Частка у загальній сумі грантів: 0,94 % 

За підтримки Міжнародного фонду "Відродження" працює мережа 

інформаційно-консультативних центрів "Освіта", яка охоплює практично всі 

регіони України. Мережа працює з 2000 року задля інтеграції української 

освітньої системи в європейський і світовий простір. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 2 $ 4 370 

Дніпропетровська обл. 3 $ 5 160 

Донецька обл. 3 $ 4 900 

Запорізька обл. 1 $ 523 

Львівська обл. 2 $ 4 780 

м. Київ 4 $ 3 516 

Одеська обл. 2 $ 4 430 

Харківська обл. 4 $ 5 420 

Всеукраїнські проекти 14 $ 24 941 

Разом: 35 $ 58 040 

 

 

Інформаційно-консультативні центри з питань 

освіти за кордоном 

Кількість проектів: 9  

Сума: $ 35 800 

Частка у загальній сумі грантів: 0,58 % 

Мережа інформаційно-консультативних центрів "Освіта", яка охоплює 

практично всі регіони України, працює з 2000 року задля інтеграції 

української освітньої системи в європейський і світовий простір. Завдяки 

мережі українські студенти і науковці мають унікальну нагоду отримати 

стипендії для навчання чи досліджень за кордоном, беручи участь у 

відкритих стипендіальних конкурсах та отримуючи професійні 

консультації персоналу центрів. Медіатеки центрів є популярним 

джерелом інформації про освіту за кордоном та стандартизовані 

екзаменаційні системи з англійської мови. 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Харківський громадський центр "Освіта", м. Харків. 

Керівник проекту: Булгакова Наталія Борисівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності центру "Освіта" в Харківському 

регіоні з метою розповсюдження інформації про конкурсні програми 

міжнародних академічних обмінів. 

Сума: $ 4 060  

Організація: Центр політологічних досліджень, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Зоріна Ганна Ігорівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності центру "Освіта" в Донецькому 



регіоні з метою розповсюдження інформації про конкурсні програми 

міжнародних академічних обмінів. 

Сума: $ 4 170  

Організація: Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Папук Сергій Валерійович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності центру "Освіта" в 

Дніпропетровському регіоні з метою розповсюдження інформації про 

конкурсні програми міжнародних академічних обмінів. 

Сума: $ 4 170  

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", м. Одеса. 

Керівник проекту: Шевченко Лариса Дмитрівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності центру "Освіта" в Одеському 

регіоні з метою розповсюдження інформації про конкурсні програми 

міжнародних академічних обмінів. 

Сума: $ 4 130  

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Булавінцев Юрій Єгорович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності центру "Освіта" в Кримському 

регіоні з метою розповсюдження інформації про конкурсні програми 

міжнародних академічних обмінів. 

Сума: $ 4 130  

Організація: Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", м. Львів. 

Керівник проекту: Гаталяк Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності центру "Освіта" у Львівському 

регіоні з метою розповсюдження інформації про конкурсні програми 

міжнародних академічних обмінів. 

Сума: $ 4 480  

Організація: Громадська організація "Інформаційно-консультативний 

центр "Міжнародна освіта", м. Київ. 

Керівник проекту: Похлєбаєва Дарія Олександрівна. 

Зміст проекту: Координування діяльності мережі інформаційно-

консультативних центрів "Освіта"; адміністрування стипендіальних 

програм; поширення інформації про конкурси в межах програми 

міжнародних академічних обмінів. 

Сума: $ 4 860  

Організація: Громадська організація "Інформаційно-консультативний 

центр "Міжнародна освіта", м. Київ. 

Керівник проекту: Похлєбаєва Дарія Олександрівна. 



Зміст проекту: Адміністрування стипендіальної програми 

Американського університету в Болгарії. 

Сума: $ 4 360  

Організація: Громадська організація "Інформаційно-консультативний 

центр "Міжнародна освіта", м. Київ. 

Керівник проекту: Похлєбаєва Дарія Олександрівна. 

Зміст проекту: Адміністрування стипендіальної програми Ресурсного 

центру ЦЄУ з розробки навчальних планів. 

Сума: $ 1 440  

 

 

Центральноєвропейський університет 

Кількість проектів: 6  

Сума: $ 8 280 

Частка у загальній сумі грантів: 0,13 % 

Центральноєвропейський університет (м.Будапешт, Угорщина) — 

визнаний у світі заклад післядипломної освіти у галузі гуманітарних та 

суспільних наук. 

ЦЄУ пропонує маґістерські програми в таких галузях: економіка, 

охорона довкілля, ґендерні cтудії , історія, міжнародні відносини та 

європейські студії, право, прикладна математика, середньовічні cтудії, 

націоналізм, філософія, політологія, соціологія та соціальна 

антропологія, державна політика та бізнес-адміністрування. 

ЦЄУ також пропонує такі програми для аспірантів та науковців:  

 CEU Summer University - Літній Університет ЦЄУ є академічною 

програмою для аспірантів, викладачів університетів та фахівців, 

що пропонує дво-, три- та чотиритижневі курси із суспільних та 

гуманітарних дисциплін. 

 Curriculum Resource Center, CEU – Ресурсний Центр ЦЄУ з 

розробки навчальних планів проводить навчальні курси для 

викладачів суспільних та гуманітарних дисциплін. Курси 

спрямовано на ознайомлення учасників з підходами ЦЄУ до 

викладання відповідних навчальних дисциплін та з найновішими 

технологіями розробки курсів у цих галузях. 

 Course Development Competition, CEU – конкурс з розробки 

навчальних курсів, переможці якого отримують щомісячну 

стипендію (до 10 міс.) на розробку та впровадження інноваційного 

курсу. 



Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування програми "Центр розробки навчальних 

програм" Центральноєвропейського університету. 

Сума: $ 1 440  

Організація: Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", м. Львів. 

Керівник проекту: Гаталяк Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Адміністрування програми "Центр розробки навчальних 

програм" Центральноєвропейського університету в західному регіоні 

України. 

Сума: $ 1 330  

Організація: Харківський громадський центр "Освіта", м. Харків. 

Керівник проекту: Булгакова Наталія Борисівна. 

Зміст проекту: Адміністрування програми "Центр розробки навчальних 

програм" Центральноєвропейського університету в східному регіоні 

України. 

Сума: $ 1 080  

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", м. Одеса. 

Керівник проекту: Шевченко Лариса Дмитрівна. 

Зміст проекту: Адміністрування програми "Центр розробки навчальних 

програм" Центральноєвропейського університету в південному регіоні 

України. 

Сума: $ 1 150  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування стипендіальних програм 

Центральноєвропейського університету. 

Сума: $ 1 465  

Організація: Громадська організація "Інформаційно-консультативний 

центр "Міжнародна освіта", м. Київ. 

Керівник проекту: Похлєбаєва Дарія Олександрівна. 

Зміст проекту: Адміністрування стипендіальних програм 

Центральноєвропейського Університету. 

Сума: $ 1 815  

 

 

Мережеві програми стипендій 



Кількість проектів: 20  

Сума: $ 13 960 

Частка у загальній сумі грантів: 0,23 % 

Центри “Освіта” в Україні адмініструють такі стипендіальні програми 

Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт, Нью-Йорк):  

 Soros Supplementary Grant Program — Соросівська програма 

додаткових ґрантів на навчання надає фінансову допомогу 

громадянам країн Східної Європи та колишнього Радянського 

Союзу для продовження навчання у сфері гуманітарних і 

суспільних наук за межами власної країни, але в межах свого 

регіону. 

 Global Supplementary Grant Program — Програма Всесвітніх 

додаткових ґрантів має на меті допомогти студентам отримати 

кандидатський ступінь (PhD) у сфері гуманітарних та суспільних 

наук в акредитованих університетах Західної Європи, Азії, 

Австралії та Північної Америки. 

 OSI/FCO Cambridge Chevening Program — однорічна стипендія для 

отримання маґістерського ступеня в Кембриджському університеті 

у великому діапазоні спеціальностей (гуманітарні та суспільні 

науки).  

 OSI/FCO Oxford Chevening Program — стипендія на навчання або 

стажування в Оксфордському університеті за широким спектром 

суспільних та гуманітарних дисциплін для осіб, що бажають 

використати знання, здобуті у Великій Британії, для покращення 

становища власних країн. 

 Cambridge Colleges Hospitality Scheme — Програма гостинності 

Кембриджських коледжів пропонує одномісячний візит до одного 

з коледжів Кембриджського університету з метою продовження 

дослідження, розпочатого у власній країні, та встановлення нових 

зв’язків з відповідними факультетами університету. 

 Oxford Colleges Hospitality Scheme – Програма гостинності 

Оксфордських коледжів пропонує одномісячний візит до одного з 

коледжів Оксфордського університету для роботи в бібліотеках та 

консультацій з фахівцями відповідного університету. 

2004 року переможцями стипендіальних програм для навчання за 

кордоном стали: 

OSI/FCO Cambridge Chevening Program  

7. Гончаренко Ірина 

8. Фім’яр Олена 

OSI/FCO Oxford Chevening Program  



9. Антонова Анна 

10. Брайчевський Юліан 

11. Стасів Роман 

Cambridge Colleges Hospitality Scheme  

12. Лузанов Анатолій 

13. Трубіцин Михайло 

14. Устюжин Ігор 

Oxford Colleges Hospitality Scheme  

15. Горошко Олена 

16. Панич Олексій 

17. Сабо Андрій 

18. Шараєва Марина 

CEU  

19. Афанасьєва Валентина 

20. Божеску Маріан 

21. Булдовська Ольга 

22. Вовк Тетяна 

23. Галушко Артем 

24. Голіченко Ольга 

25. Жеребкін Максим 

26. Іванина Максим 

27. Кацберт Тетяна 

28. Келемен Віктор 

29. Кравцов Олег 

30. Леонова Ліля 

31. Мелентьєва Марія 

32. Мисак Володимир 

33. Мохнатова Юлія 

34. Найдьонов Олександр 

35. Овечко Костянтин 

36. Пащенко Юлія 

37. Павлюченко Анна 

38. Ратушняк Олександра 

39. Шулімович Богдан 

40. Старосвіт Світлана 

41. Ситник Олександра 

42. Тригуб Олена 

43. Цоколь Андрій 

44. Челова Марія 

45. Чибісов Андрій 



46. Ярова Ольга 

CEU Summer University  

47. Абдульганієв Куртмола 

48. Бєляков Олександр 

49. Богданюк Олена 

50. Варивода Євгенія 

51. Гончаренко Марина 

52. Коваленко Андрій 

53. Маслюківська Олена 

54. Рябуха Тетяна 

55. Ярош Оксана 

Curriculum Resource Center, CEU  

56. Баран Лілія 

57. Буряк Лариса 

58. Бєлаєва Лариса 

59. Вершитський Андрій 

60. Віннікова Лариса 

61. Денищук Ольга 

62. Гресько Ольга 

63. Завіруха Анна 

64. Зеленко Галина 

65. Іванова Тетяна 

66. Кабачна Ольга 

67. Капітоненко Микола 

68. Касьянов Георгій 

69. Косодій Роман 

70. Крат Наталія 

71. Кресін Олексій 

72. Матвєєва Світлана 

73. Морозова Софія 

74. Мозговий Леонід 

75. Мозговий Олександр 

76. Пащук Денис 

77. Піскорська Галина 

78. Половський Андрій 

79. Пщук Адріана 

80. Пироженко Ольга 

81. Сахарок Тетяна 

82. Сизова Олександра 

83. Смольська Людмила 

84. Сонечко Ольга 



85. Суковата Вікторія 

86. Таміліна Лариса 

87. Телюра Наталія 

88. Токовенко Валерія 

89. Троцька Вікторія 

90. Устюжин Ігор 

91. Філіпенко Антон 

92. Шевченко Вікторія 

93. Яроцька Тетяна 

Soros Supplementary Grant Program  

94. Дієва Тетяна 

95. Галат Іван 

96. Михайлова Світлана 

97. Прісняков Іван 

98. Вихорев Максим 

99. Зимовець Володимир 

Global Supplementary Grant Program  

100. Базилєвич Марина 

101. Фрунчак Світлана 

102. Хачко Орися 

103. Говраун Олеся 

104. Крупа Ольга 

105. Ніколаєнко Олена 

106. Сальников Михайло 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь координатора центру "Освіта" у щорічній 

Конференції координаторів мережевих стипендіальних програм. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування Програми додаткових грантів Дж. 

Сороса. 

Сума: $ 1 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування стипендіальної програми Інституту 

Відкритого Суспільства та Міністерства закордонних справ Великої 

Британії "Чівнінг" для навчання в Оксфордському університеті. 

Сума: $ 1 700  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування Програми гостинності Кембриджських 

коледжів. 

Сума: $ 1 210  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування стипендіальної програми Інституту 

Відкритого Суспільства та Міністерства закордонних справ Великої 

Британії "Чівнінг" для навчання в Кембриджському університеті. 

Сума: $ 1 700  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування Всесвітньої програми додаткових 

грантів. 

Сума: $ 650  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністрування Програми гостинності Оксфордських 

коледжів. 

Сума: $ 1 206  

Організація: Харківський громадський центр "Освіта", м. Харків. 

Керівник проекту: Булгакова Наталія Борисівна. 

Зміст проекту: Адміністрування Всесвітньої програми додаткових 

грантів у Харківському регіоні. 

Сума: $ 300  

Організація: Центр політологічних досліджень, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Зоріна Ганна Ігорівна. 

Зміст проекту: Адміністрування Всесвітньої програми додаткових 

грантів у Донецькому регіоні. 

Сума: $ 180  

Організація: Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Папук Сергій Валерійович. 

Зміст проекту: Адміністрування Всесвітньої програми додаткових 

грантів у Дніпропетровському регіоні. 

Сума: $ 460  

Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", м. Одеса. 

Керівник проекту: Шевченко Лариса Дмитрівна. 

Зміст проекту: Адміністрування Всесвітньої програми додаткових 

грантів у Одеському регіоні. 

Сума: $ 300  



Організація: Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Булавінцев Юрій Єгорович. 

Зміст проекту: Адміністрування Всесвітньої програми додаткових 

грантів у АР Крим. 

Сума: $ 240  

Організація: Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", м. Львів. 

Керівник проекту: Гаталяк Андрій Михайлович. 

Зміст проекту: Адміністрування Всесвітньої програми додаткових 

грантів у Львівському регіоні. 

Сума: $ 300  

Організація: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Лузанов Анатолій Віталійович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування А.Лузанова в Кембриджському 

університеті, Великобританія. 

Сума: $ 530  

Організація: Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна, 

м. Харків. 

Керівник проекту: Устюжин Ігор Борисович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування І.Устюжина в Кембриджському 

університеті, Великобританія. 

Сума: $ 530  

Організація: Дніпропетровський національний університет, 

м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Трубіцин Михайло Павлович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування М.Тубіцина в Кембриджському 

університеті, Великобританія. 

Сума: $ 530  

Організація: Донецький міський благодійний фонд розвитку освіти, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Панич Олексій Олегович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування О.Панича в Оксфордському 

університеті, Великобританія. 

Сума: $ 550  

Організація: Науково-впроваджувальний фонд "Київ-Інформ-Простір", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Шараєва Марина Леонідівна. 

Зміст проекту: Підтримка стажування М. Шараєвої в Оксфордському 



університеті, Великобританія. 

Сума: $ 518  

Організація: Таврійська державна агротехнічна академія, 

м. Мелітополь. 

Керівник проекту: Сабо Андрій Георгійович. 

Зміст проекту: Підтримка стажування А.Сабо в Оксфордському 

університеті, Великобританія. 

Сума: $ 523  

Організація: Харківська жіноча громадська організація "Центр 

"Перспектива", м. Харків. 

Керівник проекту: Горошко Олена Ігорівна. 

Зміст проекту: Підтримка стажування О. Горошко в Оксфордському 

університеті, Великобританія. 

Сума: $ 533  

 

 

Ініціативи у галузі охорони 

здоров’я 

Кількість проектів: 112  

Сума: $ 1 280 277 

Частка у загальній сумі грантів: 20,70 % 

Програму започатковано 2000 року. За час її діяльності створено дієву мережу 

громадських організацій, що проводять профілактику ВІЛ/СНІД серед найбільш 

уразливих груп населення, а також засновано Школу громадської охорони здоров’я в 

Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Програма cприяє 

підвищенню рівня здоров’я суспільства шляхом подальшого розвитку нормативних і 

професійних основ галузі, підтримує ініціативи громадян, спрямованих на захист 

їхніх прав та представництво інтересів найменш захищених верств населення. 

Програма співпрацює з недержавними організаціями, органами державної влади та 

провідними спеціалістами в галузі охорони здоров’я.  

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 3 $ 20 286 



Вінницька обл. 2 $ 22 480 

Дніпропетровська обл. 10 $ 156 001 

Донецька обл. 13 $ 197 258 

Житомирська обл. 1 $ 11 721 

Закарпатська обл. 4 $ 21 911 

Запорізька обл. 1 $ 14 646 

Івано-Франківська обл. 3 $ 33 828 

Кіровоградська обл. 2 $ 23 555 

Луганська обл. 1 $ 13 600 

Львівська обл. 4 $ 23 271 

м. Київ 25 $ 234 597 

Одеська обл. 3 $ 19 983 

Полтавська обл. 4 $ 34 828 

Сумська обл. 2 $ 26 467 

Харківська обл. 2 $ 6 300 

Херсонська обл. 3 $ 93 701 

Хмельницька обл. 2 $ 15 077 

Черкаська обл. 2 $ 35 226 

Чернівецька обл. 1 $ 13 900 

Чернігівська обл. 3 $ 27 500 

Всеукраїнські проекти 21 $ 234 141 

Разом: 112 $ 1 280 277 

 

 

Зменшення шкоди від вживання 

наркотиків 

Кількість проектів: 23  

Сума: $ 188 572 

Частка у загальній сумі грантів: 3,05 % 

Програма працює в Україні з 1997 року в тісній співпраці з Інститутом 

Відкритого Суспільства (OSI, Нью-Йорк) і має на меті запобігати поширенню 

ВІЛ-інфекції та інших небезпечних захворювань, а також зменшувати вплив 

негативних соціальних наслідків вживання наркотиків.  

За час роботи програма завершила формування мережі недержавних 

організацій, залучених до профілактики ВІЛ-інфекції. У рамках програми було 

підтримано створення Всеукраїнської Асоціації зменшення шкоди, проведено 

дві всеукраїнських конференції, в якій взяли участь провідні фахівці, 

представники Міністерства охорони здоров’я України, Центру соціальних 



служб для молоді та інших установ. Програма 2004 року продовжувала роботу 

над впровадженням замісної терапії залежностей, сприяла формування 

робочого альянсу між представниками громадянського суспільства та 

провідними аналітичними центрами з метою подальшого розвитку та 

інституціоналізації стратегії зменшення шкоди.  

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Донецька обл. 1 $ 2 772 

Івано-Франківська обл. 1 $ 10 000 

Львівська обл. 1 $ 465 

м. Київ 9 $ 109 550 

Одеська обл. 1 $ 2 000 

Всеукраїнські проекти 10 $ 63 785 

Разом: 23 $ 188 572 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Участь Кучерук О. у засіданні групи радників МПЗШ з метою 

розробки мережевої та національної стратегії та плану дій на 2004 рік. 

Сума: $ 1 653  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Толопило Андрій Павлович. 

Зміст проекту: Видання книги В. Рудого "Законодавство України у сфері 

боротьби з ВІЛ/СНІДом. Сучасний стан і шляхи удосконалення" російською та 

англійською мовами. 

Сума: $ 2 545  

Організація: Громадська молодіжна організація "Клуб взаємодопомоги 

"Життя +", м. Одеса. 

Керівник проекту: Котович Альбина Олегівна. 

Зміст проекту: Підтримка діяльності з надання життєво необхідної допомоги 

та підтримки людей, які живуть з ВІЛ. 

Сума: $ 2 000  

Організація: Благодійний християнський фонд "Солідарність", м. Івано-

Франківськ. 



Керівник проекту: Решітник Галина Богданівна. 

Зміст проекту: Підтримка зусиль із захисту прав СІН, людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД (ЛЖВС), працівників секс-бізнесу та інших вразливих груп 

населення. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Толопило Андрій Павлович. 

Зміст проекту: Видання книги В. Рудого "Законодавство України у сфері 

боротьби з ВІЛ/СНІДом. Сучасний стан і шляхи удосконалення" російською та 

англійською мовами. 

Сума: $ 1 545  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у 47-й сесії Комісії ООН з 

наркотичних засобів, Відень, 14-19 березня 2004 року. 

Сума: $ 927  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Забезпечення участі українських журналістів у тренінгу 

"Висвітлення питань ВІЛ/СНІДу у ЗМІ", 29 - 30 березня 2004 року, Москва, 

Росія. 

Сума: $ 750  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Висадження алеї пам'яті. 

Сума: $ 5 054  

Організація: Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-психологійної 

інформації "Усі разом", м. Львів. 

Керівник проекту: Камінська Галина Валентинівна. 

Зміст проекту: Участь у тренінгу "Мас-медіа, адвокація та дія: усвідомлення 

проблеми, формування навичок". 

Сума: $ 465  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Проведення 13-14 липня 2004 року робочої зустрічі, 



присвяченої підтриманому МФВ проекту "Громадське лобіювання стратегіїї 

зменшення шкоди". 

Сума: $ 3 090  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Участь українських фахівців у міжнародному тренінгу 19-22 

червня 2004 р. у Будапешт, Угорщина. 

Сума: $ 955  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Участь українського фахівця у міжнародному семінарі "Trends 

in European drug policy", 25-27 травня 2004 р., Берлін, Німеччина. 

Сума: $ 203  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шевляков Ігор Євгенович. 

Зміст проекту: Повномасштабна кампанія з громадського лобіювання стратегії 

зменшення шкоди, яка включає: інформування громадськості, створення 

проміжного варіанту документу з аналізу політики, громадське обговорення 

проміжного та остаточного варіанту документу, лобіювання прийняття 

розроблених рекомендацій і законопроектів на політичному рівні, лобіювання 

усунення практики порушень прав цих категорій осіб на політичному рівні, 

робота з урядовими структурами та Верховною Радою над впровадженням 

рекомендацій щодо приіорітетів Стратегії зменшення шкоди. 

Сума: $ 40 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення міжнародної конференції "Розвиваємо стратегію 

зменшення шкоди", Київ, Україна, 4-6 жовтня 2004 року. 

Сума: $ 62 776  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Представлення національної стратегії з розвитку політики 

зменшення шкоди, обговорення результатів та планування роботи. 

Сума: $ 608  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Надання спеціалістами технічної підтримки проектів 



зменшення шкоди. 

Сума: $ 33 530  

Організація: Громадська організація "Клуб "Еней", м. Київ. 

Керівник проекту: Кривошеєв Євген Володимирович. 

Зміст проекту: Участь українських представників у семінарі із самоорганізації 

наркоспоживачів. 

Сума: $ 1 030  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Кутова Ольга Олександрівна. 

Зміст проекту: Участь донецьких фахівців у семінарі "Партнерство між 

міліцією та проектами", м. Душанбе, 4-8 жовтня 2004 року. 

Сума: $ 2 772  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Забезпечення візиту експерта зі стратегічного планування 

проектів програми Зменшення Шкоди. 

Сума: $ 3 313  

Організація: Громадська організація "Клуб "Еней", м. Київ. 

Керівник проекту: Кривошеєв Євген Володимирович. 

Зміст проекту: Організація перебування експерта із Зменшення шкоди в 

Україні з метою моніторингу програм. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Забезпечення перебування в Києві в рамках місії ООН в 

Україні експерта ОБСЄ 

Сума: $ 1 150  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Участь представників Всеукраїнської асоціації зменшення 

шкоди у Міжнародному семінарі "Як побудувати роботу з поліцією", м. 

Вільнюс, Литва, 14-17 грудня 2004 року. 

Сума: $ 2 506  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Проведення робочої зустрічі з питань замісної терапії 



представників ВБО "Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди", Мережі 

людей, що живуть з ВІЛ, Всеукраїнської Коаліції ВІЛ-сервісних організацій, 

15-17 грудня 2004 року, м. Дніпропетровськ, Україна. 

Сума: $ 8 700  

 

 

Зменшення ризику ВІЛ-інфікування 

серед представників вразливих груп 

Кількість проектів: 56  

Сума: $ 804 034 

Частка у загальній сумі грантів: 13,00 % 

Україна перебуває у стані бурхливого поширення епідемії ВІЛ/СНІД, 

потребуючи потужної програми для запобігання її розповсюдженню, 

насамперед, серед найуразливіших груп населення — споживачів ін’єкційних 

наркотиків і працівників секс-бізнесу. Ефективний шлях запобігання 

поширенню епідемії — це створення інформаційних ресурсів, надання 

технічної й фінансової допомоги спеціалізованим громадським організаціям, 

які щільно співпрацюють з державним і недержавним секторами та мають 

досвід роботи з цільовими групами населення. Щоб підтримати Україну в її 

протистоянні з епідемією ВІЛ/СНІДу, Глобальний Фонд боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією надав Україні ґрант в сумі 92 млн. доларів США на 

п’ятирічний термін для значної інтенсифікації програмної діяльності. За 

підтримки уряду та багатьох міжнародних організацій в усіх регіонах України 

вже успішно реалізуються профілактичні проекти, спрямовані на встановлення 

контролю за поширенням ВІЛ серед уразливих груп. Одним з пріоритетних 

напрямків роботи є поширення профілактичної діяльності поза межі обласних 

центрів, а також розширення доступу вразливих верств населення до 

інформаційно-просвітніх та інших профілактичних заходів у боротьбі з 

ВІЛ/СНІД.  

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

АР Крим 3 $ 20 286 

Вінницька обл. 2 $ 22 480 

Дніпропетровська обл. 8 $ 141 341 

Донецька обл. 11 $ 183 686 

Житомирська обл. 1 $ 11 721 

Закарпатська обл. 2 $ 13 000 



Запорізька обл. 1 $ 14 646 

Івано-Франківська обл. 1 $ 13 028 

Кіровоградська обл. 2 $ 23 555 

Луганська обл. 1 $ 13 600 

Львівська обл. 2 $ 20 150 

м. Київ 2 $ 12 572 

Одеська обл. 2 $ 17 983 

Полтавська обл. 3 $ 32 906 

Сумська обл. 1 $ 16 479 

Херсонська обл. 3 $ 93 701 

Хмельницька обл. 1 $ 11 077 

Черкаська обл. 2 $ 35 226 

Чернівецька обл. 1 $ 13 900 

Чернігівська обл. 3 $ 27 500 

Всеукраїнські проекти 4 $ 65 197 

Разом: 56 $ 804 034 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністративний супровід проекту, спрямованого на 

зниження ризику ВІЛ-інфікування серед споживачів ін'єкційних наркотиків та 

працівників секс-бізнесу Херсонської, Донецької, Дніпропетровської областей 

та АР Крим шляхом забезпечення доступу до профілактичних, медичний та 

соціальних послуг, індивідуальних засобів захисту, інформації та замісної 

терапії. 

Сума: $ 5 372  

Організація: Благодійний фонд "Надія і порятунок", м. Сімферополь. 

Керівник проекту: Яцюк Олександр Сергійович. 

Зміст проекту: Забезпечення доступу представників уразливих груп до засобів 

індивідуальної застороги, забезпечення доступної анонімної медичної 

допомоги, надання консультативної допомоги тощо. 

Сума: $ 9 411  

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст", м. Херсон. 

Керівник проекту: Лисак Євгенія Миколаївна. 

Зміст проекту: Зменшення ризику ВІЛ-інфікування, інформаційно-

просвітницька діяльність, забезпечення цільових груп стерильними витратними 

матеріалами. 

Сума: $ 17 076  



Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи ПОШ, надання організаційно-методичної 

допомоги 5 проектам Донецької області, інформаційна діяльність тощо. 

Сума: $ 7 380  

Організація: Дитяча громадська організація "Нові соціальні технології", 

м. Ялта. 

Керівник проекту: Шишадський Олександр Миколайович. 

Зміст проекту: Відкриття у м. Ялта 3 ПОШ, забезпечення цільової групи 

витратними матеріалами, інформаційно-просвітницька робота тощо. 

Сума: $ 4 700  

Організація: Благодійний фонд "Здоров'я нації", м. Макіївка. 

Керівник проекту: Серединська Ганна Іванівна. 

Зміст проекту: Придбання витратних матеріалів, проведення семінару для 

персоналу проекту, правоохоронних органів та ЗМІ стосовно методик 

зменшення шкоди, забезпечення роботи 2 ПОШ тощо. 

Сума: $ 4 500  

Організація: Молодіжний центр жіночих ініціатив, м. Севастополь. 

Керівник проекту: Потапова Ірина Анатоліївна. 

Зміст проекту: Лобіювання проектної діяльності через ЗМІ, закупівля 

витратних матеріалів, організація аутрич-роботи тощо. 

Сума: $ 6 175  

Організація: Громадська організація "Клуб "Вікторія", м. Павлоград. 

Керівник проекту: Буденко Олег Євгенович. 

Зміст проекту: Індівідуальні та групові консультації, обмін шприців, видача 

дезінфектантів тощо. 

Сума: $ 4 090  

Організація: Слов'янська міська громадська організація "Наша допомога", 

м. Слов'янськ. 

Керівник проекту: Карелін Михайло Вікторович. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи 1 стаціонарного та 4 мобільних ПОШ, 

проведення інформаційно-просвітницької роботи, навчання цільових груп 

навичкам безпечної поведінки тощо. 

Сума: $ 4 272  

Організація: Костянтинівська міська громадська організація "Товариство 

сприяння ВІЛ-інфікованим", м. Костянтинівка. 

Керівник проекту: Гайдук Юрій Володимирович. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи пунктів довіри, забезпечення 

консультування клієнтів проекту фахівцями (наркологом, дерматовенерологом, 



психологом тощо), закупівля витратних матеріалів. 

Сума: $ 4 300  

Організація: Благодійний фонд "Реабілітаційний центр наркозалежних 

"Віртус", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Організація обміну шприців, видача презервативів, надання 

консультативної допомоги ВІЛ-інфікованим, моніторинг проекту, проведення 

круглих столів тощо. 

Сума: $ 7 165  

Організація: Благодійний фонд "Альтернатива", м. Горлівка. 

Керівник проекту: Савчук Наталія Валентинівна. 

Зміст проекту: Продовження діяльності стаціонарного пункту обміну шприців 

на базі центру СНІДу, організація роботи мобільного лікарняно-

консультативного пункту для ЖКС, 2-х ПОШів для СІН, забезпечення цільової 

групи витратними матеріалами та інформаційною підтримкою. 

Сума: $ 4 400  

Організація: Маріупольська спілка молоді, м. Маріуполь. 

Керівник проекту: Ломакіна Тетяна Анатоліївна. 

Зміст проекту: Організація та забезпечення діяльності в Маріуполі одного 

стаціонарного та 6 польових пунктів обміну шприців, навчання СІН та ЖСБ 

навичкам безпечної ін'єкційної та сексуальної поведінки шляхом 

індивідуального та групового консультування, проведення тренінгів та під час 

аутріч-роботи. 

Сума: $ 3 830  

Організація: Благодійна ВІЛ-сервісна організація "Шанс", м. Кривий Ріг. 

Керівник проекту: Осипова Світлана Аркадіївна. 

Зміст проекту: Зменшення ризику інфікування ВІЛ, ХПСШ, вірусами 

гепатитів серед споживачів ін'єкційних наркотиків та ЖСБ у Кривому Розі 

шляхом охоплення профілактичними заходами 3000 СІН та 15 ЖСБ, 

забезпечення цілоьвої групи роздатковими засобами, проведення 

інформативної та консультативної роботи. 

Сума: $ 5 600  

Організація: Благодійний фонд "Альтернатива", м. Горлівка. 

Керівник проекту: Савчук Наталія Валентинівна. 

Зміст проекту: Навчання СІН та ЖСБ навичкам безпечної поведінки при 

вживанні наркотиків, організація польового ПОШ, надання консультативної 

допомоги. 

Сума: $ 23 443  

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст", м. Херсон. 

Керівник проекту: Лисак Євгенія Миколаївна. 



Зміст проекту: Забезпечення СІН та ЖСБ стерильним інструментарієм, 

формування мотивації до безпечної поведінки, мобілізація зусиль на рівні 

суспільства. 

Сума: $ 71 625  

Організація: Костянтинівська міська громадська організація "Товариство 

сприяння ВІЛ-інфікованим", м. Костянтинівка. 

Керівник проекту: Гайдук Юрій Володимирович. 

Зміст проекту: Забезпечення пунктів роботи "Довіри", профілактично-

санітарна освіта, забезчення клієнтів проекту стерильними витратними 

матеріалами. 

Сума: $ 21 864  

Організація: Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим, 

м. Донецьк. 

Керівник проекту: Павленко Валентина Миколаївна. 

Зміст проекту: Забезпечення СІН та ЖСБ інформаційними та витратними 

матеріалами, надання технічної та методичної допомоги проектам Донецької 

області. 

Сума: $ 66 818  

Організація: Слов'янська міська громадська організація "Наша допомога", 

м. Слов'янськ. 

Керівник проекту: Карелін Михайло Вікторович. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи 5 ПОШ, надання консультативних послуг. 

Сума: $ 19 836  

Організація: Благодійний фонд "Реабілітаційний центр наркозалежних 

"Віртус", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Забезпечення доступу клієнтів до стерильних витратних 

атеріалів, медичної допомоги, послуг консультантів. 

Сума: $ 59 352  

Організація: Громадська організація "Клуб "Вікторія", м. Павлоград. 

Керівник проекту: Савченко Тетяна Вікторівна. 

Зміст проекту: Поліпшення якості життя СІН та ЖСБ, забезпечення їх 

стерильним інструментарієм. 

Сума: $ 31 984  

Організація: Маріупольська спілка молоді, м. Маріуполь. 

Керівник проекту: Мазур Євген Миколайович. 

Зміст проекту: Формування навичок безпечної поведінки серед СІН та ЖСБ, 

формування запиту на використання медичних та соціальних послуг для 

профілактики ВІЛ. 

Сума: $ 23 043  



Організація: Благодійна ВІЛ-сервісна організація "Шанс", м. Кривий Ріг. 

Керівник проекту: Осипова Світлана Аркадіївна. 

Зміст проекту: Забезпечення постійної роботи 6 ПОШ, забезпечення 

індивідуальної консультативної роботи на польових ПОШ. 

Сума: $ 1 785  

Організація: Вінницький громадський конгрес "Сталість", м. Вінниця. 

Керівник проекту: Полонець Віталій Володимирович. 

Зміст проекту: Організація співпраці громадських організацій різного 

спрямування у вирішенні проблем ЛЖВ та СІН шляхом моніторингу 

дотримання їх прав, навчання представників держорганів особливостям потреб 

цієї групи населення, поширення інформації та громадського контролю за 

наданням послуг цільовим групам. 

Сума: $ 6 500  

Організація: Благодійний фонд "Повернення до життя", м. Знам'янка. 

Керівник проекту: Остапов Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи юридичної приймальні й служби 

"швидкої правової допомоги", інформування СІН, ЛЖВ, медичних працівників 

і працівників правоохоронних органів з питань прав СІН і ЛЖВ; навчання 

представників цільової групи навичкам самопредставлення інтересів; 

моніторинг ситуації у сфері порушення прав. 

Сума: $ 6 500  

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Чорна Юлія Олександрівна. 

Зміст проекту: Забезпечення цільової групи (СІН, ЖСБ, ЛЖВС) правовою 

допомогою та захистом; інформування медичних працівників та робітників 

правоохоронних органів про права цільової групи; формування у цільових груп 

навичок захисту власних прав; моніторинг порушень прав цільової групи. 

Сума: $ 6 500  

Організація: Львівська міська громадська організація "Світло", м. Львів. 

Керівник проекту: Романик Наталя Миколаївна. 

Зміст проекту: Здійснення впливу на громадську думку та часткова зміна 

ментальності суб'єктів правовідносин щодо осіб узалежнених та ВІЛ-

інфікованих; створення механізму з надання особам узалежненим та ВІЛ-

інфікованим правової допомоги (телефон довіри, виїзд консультанта та юриста, 

робота з представниками правоохоронних органів, медичними працівниками та 

журналістами). 

Сума: $ 5 150  

Організація: Громадська організація "Клуб "Вікторія", м. Павлоград. 

Керівник проекту: Савченко Тетяна Вікторівна. 



Зміст проекту: Створення мережі центрів правової допомоги та захисту прав 

наркозалежних та ВІЛ-інфікованих осіб. 

Сума: $ 5 150  

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст", м. Херсон. 

Керівник проекту: Кравченко Надія Лазарівна. 

Зміст проекту: Оганізація комплексних дій судового і позасудового характеру, 

спрямованих на протидію та запобігання дискримінації СІН та ЛЖВ; 

інформаційно-просвітницька робота серед цільвої групи та зацікавлених осіб; 

моніторинг порушень прав. 

Сума: $ 5 000  

Організація: Асоціація підтримки громадських ініціатив "Ковчег", м. Одеса. 

Керівник проекту: Камінник Ігор Семенович. 

Зміст проекту: Зниження правової вразливості та соціальної стигматизації 

наркозалежних та ЛЖВ шляхом надання правової підтримки, а також 

проведення інформаційної компанії спрямованої на поліпшення правозахисної 

політики стосовно даної групи мешканців м.Одеси. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Громадська організація "Клуб "Еней", м. Київ. 

Керівник проекту: Покутній Станислав Павлович. 

Зміст проекту: Створення коаліції з 5 організацій; розробка постійної служби 

правової підтримки; створення циклу телевізійних програм. 

Сума: $ 7 200  

Організація: Асоціація студентів-правників та молодих юристів "Вестед", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Навроцький Володимир Вячеславович. 

Зміст проекту: Створення умов для професійної методичної та психологічної 

підготовки консультантів юридичних клінік України для безпосередньої 

роботи у сфері правового захисту СІН та ЛЖВ, створення та розповсюдження 

методичної та інформаційної бази для підтримки цієї діяльності. 

Сума: $ 6 000  

Організація: Громадська організація "Центр ресоціалізації хімічно 

узалежнених "Ведис", м. Чернігів. 

Керівник проекту: Ярош Ірина Григорівна. 

Зміст проекту: Покращення правової политики стосовно наркозалежних осіб 

та ЛЖВ шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи серед 

представників правоохоронних органів, суддів, медичних та соціальних 

працівників; надання юридичних консультацій та прямої допомоги, 

спрямованої на запобігання порушенням права на свободу й особисту 

недоторканість, протидію катуванням, іншим жорстокими діям і покарання 

СІН та ЛЖВ. 

Сума: $ 6 000  



Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністративний супровід спільного проекту МФВ та 

Міжнародного благодійного фонду "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні" за фінансової підтримки Глобального фонду боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією. 

Сума: $ 41 966  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Обробка статистичних даних, організація та проведення 

соціологічних досліджень, моніторинг у сфері ВІЛ/СНІД, зокрема, проектів 

зменшення шкоди. 

Сума: $ 1 200  

Організація: Благодійний фонд "Сподівання", м. Запоріжжя. 

Керівник проекту: Доценко Наталія Вікторівна. 

Зміст проекту: Зниження темпу розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед СІН та 

ЖСБ, організація доступу до медичної, психологічної, соціальної та юридичної 

допомоги на консультативних пунктах, видача деззасобів і презервативів на 

ПОШ. 

Сума: $ 14 646  

Організація: Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем наркоманії 

"Вікторія", м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Висоцька Лариса Улянівна. 

Зміст проекту: Зниження росту захворюванності на ВІЛ-інфекцію, гепатити, 

ХПСШ серед СІН в Хмельницькому. 

Сума: $ 11 077  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Забезпечення впровадження проекту Глобального Фонду для 

неприорітетних областей. 

Сума: $ 10 000  

Організація: Вінницький громадський конгрес "Сталість", м. Вінниця. 

Керівник проекту: Полонець Віталій Володимирович. 

Зміст проекту: Зменшення темпів розповсюдження ВІЛ-інфікування серед 

уразливих груп Вінницької області, надання інформаційної та медичної 

допомоги державним інституціям та НУО в розбудові сучасних програм 

профілактики ВІЛ/СНІД на Вінничині. 

Сума: $ 15 980  

Організація: Полтавський обласний благодійний фонд "Громадське здоров'я", 

м. Полтава. 

Керівник проекту: Волик Анатолій Миколайович. 



Зміст проекту: Первинна, вторина та третинна профілактика ВІЛ, 

забезпечення роботи 3 ПОШ, надання психологічної, первинної медичної, 

юридичної та інформаційно-консультативної допомоги клієнтам проекту. 

Сума: $ 13 406  

Організація: Громадська організація "Реабілітаційний центр "Ступені", 

м. Чернігів. 

Керівник проекту: Бабич Олександр Михайлович. 

Зміст проекту: Зниження темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції серед СІН м. 

Чернігова, забезпечення роботи 2 польових та 1 стаціонарного ПОШ, груп 

взаємодопомоги за програмою "12 кроків", надання консультацій нарколога, 

інфекціоніста, хірурга, психолога клієнтам проекту. 

Сума: $ 14 000  

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Каць Роман Валерійович. 

Зміст проекту: Попередження розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед ІН та ЖСБ 

м. Кременчук шляхом створення коплексу вторинної профілактики і аутрич, 

надання консультативних послуг, поширення інформації серед СІН та ЖСБ 

стосовно передачі ВІЛ/СНІДу, ХПСШ та шляхів їх уникнення. 

Сума: $ 13 000  

Організація: Житомирський обласний благодійний фонд протидії соціально 

небезпечним хворобам та СНІД, м. Житомир. 

Керівник проекту: Якобчук Анатолій Володимирович. 

Зміст проекту: Організація комплексу заходів, спрямованих на зниження 

темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції і хвороб, які передаються статевим 

шляхом в середовищі СІН м. Житомира та району, підвищення рівня 

поінформованності з питань ВІЛ/СНІДу та наркоманії у населення області 

Сума: $ 11 721  

Організація: Чернівецький міський благодійний фонд "Нова сім’я", 

м. Чернівці. 

Керівник проекту: Меланіч Лариса Іванівна. 

Зміст проекту: Зниження ризику ВІЛ-інфікування у випадку інєкційного 

вживання наркотиків шяхом впровадження програми профілактики ВІЛ серед 

СІН м. Чернівці. 

Сума: $ 13 900  

Організація: Благодійний фонд "Крок назустріч", м. Суми. 

Керівник проекту: Трецька Тамара Олександрівна. 

Зміст проекту: Продовження роботи Програми зменшення шкоди, залучення 

до участі в проекті підлітків СІН, проведення вторинного обміну, тощо 

Сума: $ 16 479  



Організація: Луганський благодійний фонд "Крок у майбутнє", м. Луганськ. 

Керівник проекту: Анохіна Лариса Петрівна. 

Зміст проекту: Зниження ризику ВІЛ-інфікування серед СІН шляхом 

запровадження програм зменшення шкоди. 

Сума: $ 13 600  

Організація: Благодійний християнський фонд "Солідарність", м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Микитин Андрій Миколайович. 

Зміст проекту: Зниження темпів розповсюдження ВІЛ-інфекції серед СІН та 

ЖСБ Івано-Франківської області 

Сума: $ 13 028  

Організація: Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-психологійної 

інформації "Усі разом", м. Львів. 

Керівник проекту: Камінська Галина Валентинівна. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, інфекцій, що передаються 

через кров та статевим шляхом, серед СІН Львова та Червонограда 

Сума: $ 15 000  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Васильєва Юлія Олегівна. 

Зміст проекту: Запровадження стандартизованих підходів до моніторингу та 

оцінювання проектів Зниження ризику ВІЛ-інфікування серед представників 

вразливих груп. 

Сума: $ 11 983  

Організація: Благодійний фонд "Інсайт", м. Черкаси. 

Керівник проекту: Коршун Андрій Миколайович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІДу серед СІН та ЖСБ шляхом 

організації діяльності ПОШ, проведення інформаційно-консультативної роботи 

та створення кейс-менеджменту. 

Сума: $ 19 226  

Організація: Благодійний фонд "Повернення до життя", м. Знам'янка. 

Керівник проекту: Банах Інна Вікторівна. 

Зміст проекту: Зниження темпів розповсюдження ВІЛ та ЗПСШ серед СІН та 

ЖСБ Кіровограда та Знаменки. 

Сума: $ 17 055  

Організація: Благодійний фонд "Громадське здоров'я" м. Кривого Рогу, 

м. Кривий Ріг. 

Керівник проекту: Осипова Світлана Аркадіївна. 

Зміст проекту: Здійснення профілактичних заходів щодо запобігання ВІЛ-

інфікування споживачів ін'єкційних наркотиків у Кривому Розі шляхом 



впровадження практики зниження шкоди від вживання наркотиків в загальну 

систему профілактичних заходів. 

Сума: $ 26 215  

Організація: Уманський благодійний фонд "Пробудження", м. Умань. 

Керівник проекту: Бекназаров Рустам Керімназарович. 

Зміст проекту: Зниження темпів росту ВІЛ/СНІД та інших інфекцій, що 

передаються статевим шляхом, соціально-психологічна, інформаційна 

підтримка учасників проекту. 

Сума: $ 7 500  

Організація: Благодійний фонд "Інсайт", м. Черкаси. 

Керівник проекту: Коршун Андрій Миколайович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІДу серед СІН, ЖСБ, родичів ЛЖВС 

шляхом налагодження діяльності пунктів обміну шприців, пунктів довіри, 

проведення інформаційно-консультативної роботи, надання соціально-

психологічної підтримки для ЛЖВС. 

Сума: $ 16 000  

Організація: Закарпатський обласний благодійний фонд "Закарпаття проти 

СНІДу", м. Ужгород. 

Керівник проекту: Чепурнов Вадим Олександрович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ-інфекції серед ін'єкційних наркоманів та 

ЖСБ м. Ужгорода, м. Мукачеве та м. Хуст Закарпатської області. 

Сума: $ 7 000  

Організація: Одеський благодійний фонд реабілітації та соціальної адаптації 

громадян без постійного місця проживання "Шлях до дому", м. Одеса. 

Керівник проекту: Васильєва Юлія Олегівна. 

Зміст проекту: Формування практичних навичок у проведенні ефективного до- 

та після-тестового консультування осіб, які здають чи здали тест на ВІЛ, 

шляхом проведення 4-х тренінгів для психологів, соціальних працівників та 

лікарів Центрів СНІДу 

Сума: $ 12 031  

 

 

Нові підходи до лікування залежності та 

профілактики ВІЛ-інфекції 

Кількість проектів: 6  

Сума: $ 21 104 

Частка у загальній сумі грантів: 0,34 % 



Беручи до уваги вкрай нагальну потребу України в розвитку адекватних 

підходів до лікування споживачів ін’єкційних наркотиків (опіоїдів) та 

формування відповіді на стрімке розповсюдження ВІЛ/СНІДу й інших 

захворювань, які передаються через кров, Міжнародний Фонд "Відродження" 

та Міжнародна програма "Зменшення шкоди" підтримують проекти, що 

втілюють нові підходи до лікування наркотичної залежності та профілактики 

ВІЛ-інфекції. Приміром, один з п’яти рекомендованих Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я принципів профілактики ВІЛ-інфекції серед 

споживачів ін’єкційних наркотиків полягає у запровадженні доступної 

споживачам опіоїдів замісної терапії. Протягом 2004 року Програма 

підтримала кілька ініціатив, спрямованих на з’ясування позицій окремих 

міністерств та відомств щодо замісної терапії. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Дніпропетровська обл. 1 $ 3 860 

Закарпатська обл. 1 $ 390 

м. Київ 2 $ 4 321 

Всеукраїнські проекти 2 $ 12 533 

Разом: 6 $ 21 104 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам з 

інтелектуальною недостатністю "Джерела", м. Київ. 

Керівник проекту: Цвілій Ольга Вячеславівна. 

Зміст проекту: Забезпечення роботи Групи громадських та благодійних 

організацій-членів Координаційного комітету країни, як гарантії участі 

недержавних неприбуткових організацій України в реалізації проекту 

"Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні". 

Сума: $ 700  

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога життя", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович. 

Зміст проекту: Участь у семінарі з дотримання прав людей з вадами 

психічного та розумового розвитку та співпраці зі ЗМІ. 

Сума: $ 390  

Організація: Благодійний фонд "Реабілітаційний центр наркозалежних 

"Віртус", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 



Зміст проекту: Проведення інформаційної кампанії у ЗМІ, проведення 

тренінгів із замісної терапії з персоналом проекту, налагодження роботи 

пункту видачі метадону, добір 50 майбутніх клієнтів проекту, оцінка якості 

проведеної терапії. 

Сума: $ 3 860  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Адвокатування впровадження замісної терапії з використанням 

метадону в Україні. 

Сума: $ 4 200  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Шаповал Ксенія Юріївна. 

Зміст проекту: Проведення круглого столу з питань введення замісної терапії. 

Сума: $ 3 621  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська асоціація 

зменшення шкоди", м. Київ. 

Керівник проекту: Остапов Олександр Іванович. 

Зміст проекту: Проведення комплексу заходів в інтересах секс-працівників, 

спрямованих на зміни існуючої по відношенню до них негативної політики 

Сума: $ 8 333  

 

 

Швайцерівські семінари і конференції 

Кількість проектів: 4  

Сума: $ 75 641 

Частка у загальній сумі грантів: 1,22 % 

Семінари Інституту Відкритого Суспільства мають на меті створення умов для 

обміну досвідом для фахівців з різних країн за окремими важливими 

напрямами громадської охорони здоров’я. Такі форуми дозволяють не тільки 

обговорити теоретичні питання, але й зосередитися на стратегії втілення тих чи 

інших пріоритетів. Не менш важливим є з’ясування характеру та способів 

подолання перешкод на шляху реалізації тих чи тих проектів, спрямованих на 

покращення здоров’я населення. 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 3 $ 39 113 

Всеукраїнські проекти 1 $ 36 528 

Разом: 4 $ 75 641 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Підвищення фахового рівня спеціалістів та ознайомлення з 

сучасними методами в медицині. 

Сума: $ 1 610  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Організація і проведення міжнародної конференції "Роль вищої 

освіти у вирішенні проблем громадського здоров'я в країнах Центральної та 

Східної Європи та країнах СНД", Київ, Україна, 01-03 липня 2004 р. 

Сума: $ 36 528  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь Д. Полтавця, Л. Сідельник, А. Толопіло, А. Бега, В. 

Нікітіна у конференції "Обговорення політики IBC координаторами мережі 

пострадянських країн", Стамбул, Туреччина, 9-11 вересня 2004 року. 

Сума: $ 1 611  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення Міжнародної конференції "Будуємо партнерські 

відносини в контролі над тютюном", м. Київ, Україна, 11-13 листопада 2004 

року. 

Сума: $ 35 892  

 

 

Зальцбурзькі семінари 

Кількість проектів: 1  

Сума: $ 30 441 

Частка у загальній сумі грантів: 0,49 % 

Зальцбурзькі медичні семінари започатковано як місце зустрічі американських 

лікарів провідних медичних університетів та їхніх клінік з лікарями 

Центральної та Східної Європи. Семінари сприяють ознайомленню 

українських спеціалістів з найновішими досягненнями сучасної медицини, а 



також консолідації зусиль та підтримці міжконтинентальних професійних 

контактів у галузі охорони здоров’я. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Всеукраїнські проекти 1 $ 30 441 

Разом: 1 $ 30 441 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Громадська організація "Ініціативи у громадській охороні 

здоров’я", м. Київ. 

Керівник проекту: Олексіюк Тетяна Олександрівна. 

Зміст проекту: Забезпечення участі українських лікарів у Зальцбурзьких 

семінарах. 

Сума: $ 30 441  

 

 

Захист прав людей з обмеженими 

можливостями 

Кількість проектів: 15  

Сума: $ 99 688 

Частка у загальній сумі грантів: 1,61 % 

Програма, що працює з 2001 року, сприяє запобіганню необґрунтованому 

утриманню хворих у стаціонарах, забезпеченню умов для якнайтривалішого 

збереження ними соціальних функцій, а також безпосередньому захисту 

громадських та майнових прав пацієнтів. Програма зосереджує свої зусилля на 

підтримці альтеративних видів реабілітаційної допомоги психічно хворим та 

особам (зокрема, дітям) з вадами розумового розвитку. Однією з 

найважливіших складових своєї діяльності програма вважає допомогу в 

організації денних центрів для дітей з особливими потребами, а також клубів і 

центрів раннього втручання. 

Витрати у регіонах України: 

Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 



Дніпропетровська обл. 1 $ 10 800 

Донецька обл. 1 $ 10 800 

Закарпатська обл. 1 $ 8 521 

Івано-Франківська обл. 1 $ 10 800 

Львівська обл. 1 $ 2 656 

м. Київ 5 $ 25 988 

Сумська обл. 1 $ 9 988 

Харківська обл. 2 $ 6 300 

Всеукраїнські проекти 2 $ 13 835 

Разом: 15 $ 99 688 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Благодійний фонд "Інститут раннього втручання" для дітей з 

порушеннями розвитку та дітей-інвалідів, м. Харків. 

Керівник проекту: Кукуруза Ганна Володимирівна. 

Зміст проекту: Участь у семінарі з питань організації інформаційної кампанії 

щодо захисту прав людей з розумовими вадами у м. Будапешт. 

Сума: $ 1 141  

Організація: Благодійний фонд "Паростки", м. Київ. 

Керівник проекту: Лукомська Світлана Олексіївна. 

Зміст проекту: Моніторинг сексуальних проблем і поінформованості розумово 

відсталих підлітків та молоді та дотримання їхніх прав на прояви здорової 

сексуальності; проведення циклу семінарів та тренінгів для цільової групи; 

укладання та видання збірки методичних матеріалів, створення спеціалізованої 

веб-сторінки. 

Сума: $ 3 000  

Організація: Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога життя", 

м. Ужгород. 

Керівник проекту: Кириленко Олег Павлович. 

Зміст проекту: Проведення детального моніторингу проблем захисту прав 

людей з особливостями розумового розвитку, проведення громадського 

слухання на цю тематику, виготовлення брошури, створення юридичного 

консультаційного підрозділу з телефоном довіри, виготовлення рекламного 

відеороліка, професійна підготовка працівників центру, проведення круглого 

столу з прав людини з особливостями розумового розвитку. 

Сума: $ 8 521  

Організація: Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав 

інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю", м. Київ. 

Керівник проекту: Кравченко Раїса Іванівна. 

Зміст проекту: Запровадження процедури моніторингу проектів законодавчих 



та нормативних актів; ініціювання розробки Національної програми захисту 

психічного здоров'я; формування позитивної громадської думки щодо захисту 

прав людей з психіатричними діагнозами; проведення прес-туру. 

Сума: $ 8 835  

Організація: Благодійна організація "Агенція сприяння соціальним послугам", 

м. Суми. 

Керівник проекту: Кузьменко Олексій Дмитрович. 

Зміст проекту: Розробка схеми моніторингу дотримання прав 

неповносправних осіб на власність та механізму попередження зловживань 

правами неповносправних осіб з розумовою відсталістю шляхом комплексних 

дій позасудового характеру. 

Сума: $ 9 988  

Організація: Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів 

"Созарін", м. Львів. 

Керівник проекту: Пасічник Орест Васильович. 

Зміст проекту: Дослідження стану дотримання прав та законних інтересів осіб, 

що страждають на церебральний параліч та надання правової допомоги їм та 

їхнім родинам. 

Сума: $ 2 656  

Організація: Благодійний фонд "Крок назустріч", м. Суми. 

Керівник проекту: Трецька Тамара Олександрівна. 

Зміст проекту: Закупівля метадону гідрохлориду для реалізації проекту 

"Проведення замісної терапії метадоном серед споживачів ін'єкційних 

наркотиків у м. Суми". 

Сума: $ 10 800  

Організація: Благодійний фонд "Реабілітаційний центр наркозалежних 

"Віртус", м. Дніпропетровськ. 

Керівник проекту: Власенко Леонід Віталійович. 

Зміст проекту: Забезпечення проекту програми замісної терапії у 

Дніпропетровському центрі СНІД метадоном. 

Сума: $ 10 800  

Організація: Київська міська клінічна лікарня №5, м. Київ. 

Керівник проекту: Мамедова Ельмира Сартипівна. 

Зміст проекту: Забезпечення проекту програми замісної терапії у Київському 

міському центрі СНІД метадоном. 

Сума: $ 10 800  

Організація: Донецький обласний наркологічний диспансер, м. Донецьк. 

Керівник проекту: Циба Ігор Володимирович. 

Зміст проекту: Забезпечення метадоном ОНД для впровадження замісної 



терапії в м. Донецьк для 50 клієнтів протягом 6-ти місяців. 

Сума: $ 10 800  

Організація: Благодійний християнський фонд "Солідарність", м. Івано-

Франківськ. 

Керівник проекту: Микитин Андрій Миколайович. 

Зміст проекту: Профілактика ВІЛ/СНІД серед СІН шляхом проведення 

замісної терапії метадоном. 

Сума: $ 10 800  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Адміністративна підтримка напрямку "Захист прав психічно 

хворих", переклад основних матеріалів та проектів за програмним напрямком. 

Сума: $ 1 006  

Організація: Благодійний фонд "Інститут раннього втручання" для дітей з 

порушеннями розвитку та дітей-інвалідів, м. Харків. 

Керівник проекту: Кукуруза Ганна Володимирівна. 

Зміст проекту: Підготовка групи спеціалістів для роботи з дітьми з 

порушеннями розвитку та їх сім'ями в системі раннього втручання. 

Сума: $ 5 159  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь українських та закордонних експертів у моніторингу 

проектів за програмою "Адвокація психічно неповносправних осіб". 

Сума: $ 382  

Організація: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ. 

Керівник проекту: Софій Наталія Зіновіївна. 

Зміст проекту: Забезпечення надання методичної допомоги з питань розвитку 

програми "Крок за кроком" в Азербайджані силами Всеукраїнського фонду 

"Крок за кроком" через надання консультацій, проведення тренінгів, 

забезпечення необхідними ресурсами. 

Сума: $ 5 000  

 

 

Різне 

Кількість проектів: 7  

Сума: $ 60 797 

Частка у загальній сумі грантів: 0,98 % 

Витрати у регіонах України: 



Регіон 
Підтримано 

проектів 
Сума 

м. Київ 4 $ 43 053 

Полтавська обл. 1 $ 1 922 

Хмельницька обл. 1 $ 4 000 

Всеукраїнські проекти 1 $ 11 822 

Разом: 7 $ 60 797 

 

Проекти, підтримані за програмою: 

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Проведення семінару з паліативної допомоги (м. Київ, Україна, 

24-29 лютого 2004 року). 

Сума: $ 11 822  

Організація: Хмельницька асоціація сприяння вирішенню проблем наркоманії 

"Вікторія", м. Хмельницький. 

Керівник проекту: Висоцька Лариса Улянівна. 

Зміст проекту: Проведення профілактичної роботи: обмін шприців, роздача 

презервативів, проведення інформаційно-просвітницької роботи за стратегією 

зменшення шкоди. 

Сума: $ 4 000  

Організація: Український інформаційний центр з проблем алкоголю та 

наркотиків, м. Київ. 

Керівник проекту: Красовський Костянтин Сергійович. 

Зміст проекту: Підвищення кваліфікації українських спеціалістів щодо 

стратегії ІВС участі громадськості у контролі над тютюном. 

Сума: $ 875  

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд "Громадянська енергія", 

м. Київ. 

Керівник проекту: Левченко Людмила Сергіївна. 

Зміст проекту: Підвищення кваліфікації менеджера та провідного експерта 

фонду "Громадянська енергія" щодо стратегії ІВС участі громадськості у 

контролі над тютюном. 

Сума: $ 737  

Організація: Всеураїнська благодійна організація "Рада захисту прав та 

безпеки пацієнтів", м. Київ. 

Керівник проекту: Губський Юрій Іванович. 

Зміст проекту: Сприяння законотворчій діяльності в галузі охорони здоров'я 

населення та ефективності виконання прийнятих рішень органами державної 

влади шляхом залучення громадськості через Громадську науково-експертну 



раду при профільному комітеті Верховної Ради. 

Сума: $ 40 000  

Організація: Кременчуцька міська громадська організація сприяння 

профілактиці соціально негативних явищ у суспільстві "Порятунок", 

м. Кременчук. 

Керівник проекту: Сквіра Лариса Олексіївна. 

Зміст проекту: Участь фахівців з м. Кременчук у тренінгу "Партнерство між 

поліцією та проектами". 

Сума: $ 1 922  

Організація: Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ. 

Зміст проекту: Участь координатора у конференції "Обговорення політики 

IBC координаторами мережі пострадянських країн", Стамбул, Туреччина, 9-11 

вересня 2004 року. 

Сума: $ 1 441  

 

 
 

 

Структура витрат за напрямами діяльності 

Напрям діяльності 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Розвиток громадянського суспільства 240 $ 988 038 

Верховенство права 106 $ 989 797 

Засоби масової інформації 91 $ 1 026 766 

Розвиток інформаційного суспільства 168 $ 711 098 

Освітні програми 34 $ 149 689 

Ініціативи у галузі охорони здоров’я 98 $ 1 076 913 

Операційна діяльність 81 $ 1 242 983 

Разом: 818 $ 6 185 284 

 

 

Структура операційної діяльності 

Напрям діяльності 
Підтримано 

проектів 
Сума 

Розвиток громадянського суспільства 17 $ 407 265 

Верховенство права 4 $ 36 623 

Засоби масової інформації 5 $ 49 711 

Розвиток інформаційного суспільства 19 $ 254 654 



Освітні програми 22 $ 291 366 

Ініціативи у галузі охорони здоров’я 14 $ 203 364 

Разом: 81 $ 1 242 983 

 

 

Розподіл підтриманих проектів за регіонами України 

Регіон України 
Підтримано 

проектів 

Всеукраїнських 

проектів 
Загальна сума 

Сума 

всеукраїнських 

проектів 

АР Крим 27 6 (22,22 %) $ 109 541 $ 28 312 

Вінницька обл. 7 1 (14,29 %) $ 60 385 $ 22 540 

Волинська обл. 13 2 (15,38 %) $ 39 660 $ 9 370 

Дніпропетровська обл. 21 1 (4,76 %) $ 190 661 $ 6 500 

Донецька обл. 35 3 (8,57 %) $ 326 225 $ 21 909 

Житомирська обл. 8 - (-) $ 42 631 $ - 

Закарпатська обл. 37 2 (5,41 %) $ 155 746 $ 34 684 

Запорізька обл. 15 - (-) $ 59 061 $ - 

Івано-Франківська обл. 14 2 (14,29 %) $ 75 964 $ 9 370 

Київська обл. 4 1 (25,00 %) $ 13 113 $ 1 100 

Кіровоградська обл. 7 1 (14,29 %) $ 39 209 $ 4 384 

Луганська обл. 12 - (-) $ 78 062 $ - 

Львівська обл. 61 30 (49,18 %) $ 227 857 $ 129 526 

м. Київ 303 220 (72,61 %) $ 2 581 577 $ 2 031 695 

Миколаївська обл. 8 2 (25,00 %) $ 49 853 $ 15 987 

Одеська обл. 29 3 (10,34 %) $ 100 721 $ 7 302 

Полтавська обл. 10 1 (10,00 %) $ 56 450 $ 2 000 

Рівненська обл. 6 - (-) $ 14 649 $ - 

Сумська обл. 14 3 (21,43 %) $ 83 574 $ 20 815 

Тернопільська обл. 9 - (-) $ 21 772 $ - 

Харківська обл. 34 10 (29,41 %) $ 148 135 $ 80 062 

Херсонська обл. 7 - (-) $ 107 697 $ - 

Хмельницька обл. 8 - (-) $ 42 874 $ - 

Черкаська обл. 7 - (-) $ 48 151 $ - 

Чернівецька обл. 13 - (-) $ 63 950 $ - 

Чернігівська обл. 28 5 (17,86 %) $ 204 783 $ 65 785 

Разом: 737 293 (39,76 %) $ 4 942 301 $ 2 491 341 

Операційна діяльність 81 59 (72,84 %) $ 1 242 983 $ 1 038 027 

Разом: 818 352 (43,03 %) $ 6 185 284 $ 3 529 368 

 

 



Організації, що отримали гранти Міжнародного фонду 

"Відродження" 2004 року 

Організація 
Підтримано 

проектів 

З них - 

всеукраїнських 

Загальна 

сума 

Агенство регіонального розвитку Луганської 

області, м. Луганськ 
2 - $ 13 437 

Агентство регіонального розвитку "Донбас", 

м. Донецьк 
2 - $ 8 503 

Акціонерне товариство "Сумська обласна 

друкарня", м. Суми 
1 1 $ 10 000 

Аналітично-дослідницький центр "АНОД", м. Київ 1 1 $ 8 400 

Асоціація економічного розвитку Івано-

Франківщини (АЕРІФ), м. Івано-Франківськ 
1 - $ 13 398 

Асоціація економічного розвитку місцевих громад 

Харківської області, м. Чугуїв 
1 - $ 207 

Асоціація "Європейський шлях", м. Бердянськ 5 - $ 5 170 

Асоціація захисту прав молоді Волині, м. Луцьк 5 1 $ 10 856 

Асоціація міст України та громад, м. Київ 1 1 $ 6 103 

Асоціація "Нова музика", м. Одеса 1 - $ 10 000 

Асоціація "Нові горизонти", м. Дрогобич 1 - $ 4 163 

Асоціація підтримки громадських ініціатив 

"Ковчег", м. Одеса 
4 1 $ 8 986 

Асоціація "Спільний простір", м. Київ 4 4 $ 89 921 

Асоціація студентів-правників та молодих юристів 

"Вестед", м. Ужгород 
1 - $ 6 000 

Асоціація суддів Автономної Республіки Крим, 

м. Сімферополь 
1 - $ 8 242 

Асоціація суддів Донецької області, м. Донецьк 1 - $ 13 908 

Асоціація циган міста Кілії та району, м. Кілія 2 - $ 2 450 

АТЗТ "Телеком-Сервіс", м. Шостка 1 - $ 2 000 

Білогірський фонд інвалідів Чорнобиля, 

м. Білогірськ 
1 - $ 5 446 

Білоцерківська міська молодіжна громадська 

організація "Молода еліта", м. Біла Церква 
1 - $ 3 165 

Благодійна ВІЛ-сервісна організація "Шанс", 

м. Кривий Ріг 
2 - $ 7 385 

Благодійна Громадська Фундація імені Короля 

Юрія, м. Івано-Франківськ 
1 - $ 410 

Благодійна організація "Агенція сприяння 

соціальним послугам", м. Суми 
1 - $ 9 988 

Благодійна організація "Вчителі за демократію та 

партнерство", м. Київ 
4 2 $ 20 427 

Благодійна Організація "Український Центр 3 2 $ 15 888 



Порозуміння", м. Київ 

Благодійна організація "Фонд сприяння розвитку 

студентського самоврядування "Універсітас", 

м. Київ 

1 - $ 5 000 

Благодійна організація "Чернігівський жіночий 

правозахисний центр", м. Чернігів 
2 - $ 14 193 

Благодійне товариство допомоги інвалідам та 

особам з інтелектуальною недостатністю 

"Джерела", м. Київ 

1 - $ 700 

Благодійний неурядовий фонд "Центр соціально-

психологійної інформації "Усі разом", м. Львів 
2 - $ 15 465 

Благодійний продюсерський фонд, м. Київ 1 1 $ 5 000 

Благодійний фонд "Альтернатива", м. Горлівка 2 - $ 27 843 

Благодійний фонд "Відродження української мови, 

культури і духовності "Кримська світлиця", 

м. Сімферополь 

1 1 $ 8 500 

Благодійний фонд "Громадське здоров'я" м. 

Кривого Рогу, м. Кривий Ріг 
1 - $ 26 215 

Благодійний фонд "Громадське радіо", м. Київ 2 2 $ 114 331 

Благодійний фонд "Демократичні ініціативи", 

м. Київ 
2 1 $ 27 707 

Благодійний фонд "Доркас-Закарпаття", с. Сюрте 1 - $ 1 100 

Благодійний фонд "Здоров'я нації", м. Макіївка 1 - $ 4 500 

Благодійний фонд "Інсайт", м. Черкаси 2 - $ 35 226 

Благодійний фонд "Інститут раннього втручання" 

для дітей з порушеннями розвитку та дітей-

інвалідів, м. Харків 

2 - $ 6 300 

Благодійний фонд "Крок назустріч", м. Суми 2 - $ 27 279 

Благодійний фонд "Надія і порятунок", 

м. Сімферополь 
1 - $ 9 411 

Благодійний фонд Начального пластуна Любомира 

Романкова, м. Київ 
1 - $ 319 

Благодійний фонд "Паростки", м. Київ 1 - $ 3 000 

Благодійний фонд "Повернення до життя", 

м. Знам'янка 
2 - $ 23 555 

Благодійний фонд "Правничі ініціативи", 

м. Острог 
1 - $ 6 526 

Благодійний фонд "Реабілітаційний центр 

наркозалежних "Віртус", м. Дніпропетровськ 
4 - $ 81 177 

Благодійний фонд "Самодопомога", м. Львів 1 - $ 6 496 

Благодійний фонд "Сподівання", м. Запоріжжя 1 - $ 14 646 

Благодійний фонд "Стимул", м. Дніпропетровськ 1 - $ 8 769 

Благодійний фонд "Фундація видавництва 

"Кальварія", м. Львів 
8 8 $ 20 030 

Благодійний фонд "Християнський дитячий фонд", 1 1 $ 7 600 



м. Київ 

Благодійний християнський фонд "Солідарність", 

м. Івано-Франківськ 
3 - $ 33 828 

Благодіний фонд "Центр правової освіти", 

м. Миколаїв 
1 1 $ 8 087 

Великоберезнянське районне культурно-просвітнє 

товариство ромів "Романі Яг", смт. В. Березний 
1 - $ 2 472 

Видавництво "Альтерпрес", м. Київ 1 1 $ 4 000 

Видавництво "Астролябія", ТОВ, м. Львів 2 2 $ 20 400 

Видавництво "Атіка", ТОВ, м. Київ 2 2 $ 11 830 

Видавництво "Ахіл", ТОВ, м. Львів 2 2 $ 5 800 

Видавництво "Літопис", ТОВ, м. Львів 3 3 $ 10 000 

Видавництво Соломії Павличко "Основи", ТОВ, 

м. Київ 
1 1 $ 2 000 

Видавниче підприємство "Юніверс", ТОВ, м. Київ 3 3 $ 14 280 

Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 

м. Київ 
9 9 $ 39 530 

Видавничий дім "Скарби", м. Київ 2 2 $ 8 000 

Виноградівське районне культурно-просвітнє 

товариство ромів "Романо-Дром", с. Великі 

Ком’яти 

1 - $ 2 500 

Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини "Україна", м. Київ 
1 1 $ 6 040 

Військово-патріотичне об'єднання "Каскад", 

м. Луганськ 
1 - $ 8 354 

Вінницька міська організація соціального розвитку 

та становлення окремих малозахищених категорій 

молоді "Паросток", м. Вінниця 

1 - $ 173 

Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. К.А. Тімірязєва, м. Вінниця 
2 - $ 6 900 

Вінницька правозахисна група, м. Вінниця 1 1 $ 22 540 

Вінницький громадський конгрес "Сталість", 

м. Вінниця 
2 - $ 22 480 

Волинська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Олени Пчілки, м. Луцьк 
2 - $ 9 900 

Волинська обласна організація спілки юристів 

України, м. Луцьк 
1 1 $ 7 000 

Волинський обласний благодійний фонд "Софія", 

м. Луцьк 
1 - $ 93 

Всеукраїнська асоціація громадських організацій 

"Українська Гельсінська спілка з прав людини", 

м. Київ 

2 2 $ 67 974 

Всеукраїнська асоціація молодіжного 

співробітництва "Альтернатива – В", м. Київ 
1 - $ 10 989 

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація 1 1 $ 5 400 



керівників шкіл України (АКШУ)", м. Київ 

Всеукраїнська громадська організація 

"Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди", 

м. Київ 

18 11 $ 130 925 

Всеукраїнська громадська організація 

"Європейський Рух в Україні", м. Київ 
1 - $ 1 403 

Всеукраїнська громадська організація "Жіночий 

консорціум України", м. Київ 
2 1 $ 11 252 

Всеукраїнська громадська організація "Інститут 

демократії та соціальних процесів", м. Київ 
1 1 $ 9 000 

Всеукраїнська громадська організація "Коаліція 

захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною 

недостатністю", м. Київ 

1 1 $ 8 835 

Всеукраїнська громадська організація "Комітет 

виборців України", м. Київ 
8 6 $ 18 044 

Всеукраїнська громадська організація "Комітет 

Виборців України", Вінницький обласний 

осередок, м. Вінниця-9 

1 - $ 823 

Всеукраїнська громадська організація "Комітет 

Виборців України", Севастопольський осередок, 

м. Севастополь 

1 - $ 823 

Всеукраїнська громадська організація "Товариство 

українських офіцерів", м. Київ 
1 - $ 9 800 

Всеукраїнська громадська організація 

"Український інститут психічного здоров’я", 

м. Київ 

1 - $ 415 

Всеукраїнська громадська організація "Центр 

"Розвиток демократії", м. Київ 
2 1 $ 4 570 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

"Комітет молодих виборців України", м. Київ 
1 1 $ 12 000 

Всеукраїнська молодіжна громадська організація 

"Молодь Може", м. Київ 
1 - $ 225 

Всеукраїнська незалежна суддівська асоціація, 

м. Київ 
1 - $ 2 233 

Всеукраїнська спілка громадських організацій 

"Конгрес ромен України", м. Київ 
1 1 $ 6 000 

Всеукраїнське об'єднання солідарності 

трудівників, м. Київ 
1 - $ 4 310 

Всеукраїнський благодійний фонд "Громадянська 

енергія", м. Київ 
1 - $ 737 

Всеукраїнський благодійний фонд "Основи", 

м. Київ 
3 3 $ 22 000 

Всеукраїнський благодійний фонд "Правова 

ініціатива", м. Київ 
5 3 $ 32 483 

Всеукраїнський благодійний фонд "Українська 

правнича фундація", м. Київ 
3 3 $ 53 455 



Всеукраїнський громадський комітет підтримки 

аграрної реформи, м. Київ 
1 1 $ 14 976 

Всеукраїнський комітет захисту дітей, м. Київ 1 1 $ 7 789 

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", м. Київ 5 5 $ 96 000 

Всеураїнська благодійна організація "Рада захисту 

прав та безпеки пацієнтів", м. Київ 
1 - $ 40 000 

Газета "Вікна", м. Калуш 1 - $ 6 000 

ГО "Антикорупційний комітет", м. Київ  3 2 $ 17 916 

Громада м. Юнокомунарівська, 

м. Юнокомунарівськ 
1 - $ 5 000 

Громадська Асоціація "Електронна Одещина", 

м. Одеса 
1 - $ 7 650 

Громадська молодіжна організація "Клуб 

взаємодопомоги "Життя +", м. Одеса 
1 - $ 2 000 

Громадська організація "Асоціація керівників шкіл 

м. Києва", м. Київ 
5 2 $ 17 860 

Громадська організація "Асоціація мережевих 

телерадіомовників "Мережа", м. Київ 
1 1 $ 3 905 

Громадська організація "Гільдія св. Луки", м. Київ 1 1 $ 3 000 

Громадська організація "Громадський проект 

"Українське демократичне коло", м. Київ 
1 1 $ 14 490 

Громадська організація "Демократичний вибір", 

м. Тернопіль 
1 - $ 6 550 

Громадська організація "Дитина і Довкілля", 

м. Київ 
2 - $ 3 231 

Громадська організація "Європейський діалог", 

м. Львів 
8 3 $ 19 556 

Громадська організація "Ініціативи у громадській 

охороні здоров’я", м. Київ 
1 1 $ 30 441 

Громадська організація "Інститут аналізу 

державної та регіональної політики", м. Луцьк 
1 - $ 4 900 

Громадська організація "Інститут виборчого 

права", м. Київ 
2 2 $ 22 331 

Громадська організація "Інститут інформаційного 

суспільства", м. Київ 
1 - $ 570 

Громадська організація "Інститут політики", 

м. Київ 
1 1 $ 12 000 

Громадська організація "Інститут політичної 

освіти", м. Київ 
1 1 $ 8 000 

Громадська організація "Інформаційний прес-

центр", м. Сімферополь 
3 2 $ 11 962 

Громадська організація "Інформаційний ресурсний 

центр "Корені трави", м. Київ 
1 1 $ 7 700 

Громадська організація "Інформаційно-

консультативний центр "Міжнародна освіта", 
4 4 $ 12 475 



м. Київ 

Громадська організація "Карпатський Дім", 

м. Ужгород 
2 - $ 4 637 

Громадська організація "Київ — рідний дім", 

м. Київ 
1 - $ 11 087 

Громадська організація "Київське юридичне 

товариство", м. Київ 
2 2 $ 14 690 

Громадська організація "Кінезіс-Клуб дітей-

інвалідів ДЦП Анатолія Смолянінова", м. Київ 
1 - $ 492 

Громадська організація "Клуб "Вікторія", 

м. Павлоград 
4 - $ 46 944 

Громадська організація "Клуб "Еней", м. Київ 3 - $ 11 230 

Громадська організація "Конгрес українців 

Холмщини і Підляшшя", м. Рівне 
2 - $ 400 

Громадська організація "Кримська 

республіканська група медіації", м. Сімферополь 
1 1 $ 6 010 

Громадська організація "Лабораторія законодавчих 

ініціатив", м. Київ 
1 1 $ 30 000 

Громадська організація "Луганський обласний 

центр політичних та соціологічних досліджень 

"Політсоціум", м. Луганськ 

1 - $ 7 000 

Громадська організація "Мелітопольський 

освітньо-інформаційний центр прав людини 

"Захист", м. Мелітополь 

1 - $ 5 622 

Громадська організація молодих інвалідів 

"Джерело надії", м. Горлівка 
1 - $ 6 780 

Громадська організація "Молодь - резерв ХХІ", 

м. Київ 
2 1 $ 11 443 

Громадська організація "Наукове товариство 

інвалідів "Інститут соціальної політики", м. Київ 
1 1 $ 10 783 

Громадська організація "Науково-видавниче 

об'єднання "Дух і Літера", м. Київ 
2 2 $ 6 000 

Громадська організація "Національно-культурне 

об'єднання "Амала" ("Друзі"), м. Київ 
2 - $ 1 765 

Громадська організація "Наші діти", м. Одеса 1 - $ 9 533 

Громадська організація "Прикарпатська юридична 

клініка", м. Івано-Франківськ 
1 1 $ 6 350 

Громадська організація "Реабілітаційний центр 

"Ступені", м. Чернігів 
1 - $ 14 000 

Громадська організація "Розмай", м. Київ 1 1 $ 5 300 

Громадська організація "Телекритика", м. Київ 3 3 $ 19 211 

Громадська організація "Товариство науковців по 

сприянню муніципальній реформі", м. Київ 
1 1 $ 2 606 

Громадська організація "Товариство незалежних 

журналістів", м. Київ 
1 1 $ 24 850 



Громадська організація "Українська правда", 

м. Київ 
1 1 $ 3 919 

Громадська організація "Українсько-польський 

форум", м. Київ 
7 7 $ 51 364 

Громадська організація "Фонд медіа ініціатив", 

м. Київ 
4 4 $ 12 855 

Громадська організація "Фонд "Молодість", 

м. Київ 
1 1 $ 14 474 

Громадська організація "Фонд підтримки 

гуманітарної освіти", м. Дніпропетровськ 
1 1 $ 6 500 

Громадська організація "Хроматографічне 

товариство", м. Київ 
1 1 $ 4 170 

Громадська організація "Центр "Довіра", м. Стрий 1 1 $ 5 379 

Громадська організація "Центр міжнародної 

безпеки та стратегічних студій", м. Київ 
1 1 $ 7 000 

Громадська організація "Центр ресоціалізації 

хімічно узалежнених "Ведис", м. Чернігів 
1 - $ 6 000 

Громадська організація "Центр соціального 

добробуту "Доброчин", м. Чернігів 
6 - $ 21 053 

Громадська організація "Центр сучасних 

інформаційних технологій та візуальних 

мистецтв", м. Харків 

2 2 $ 29 905 

Громадська організація "Центр філантропії", 

м. Київ 
2 - $ 1 945 

Громадська організація "Юридичний клуб", 

м. Київ 
1 1 $ 8 312 

Громадська спілка "Буковинська партнерська 

агенція", м. Чернівці 
4 - $ 4 647 

Громадський Рух "Віра, Надія, Любов", м. Одеса 1 - $ 565 

Державне спеціалізоване видавництво художньої 

літератури "Дніпро", м. Київ 
1 1 $ 5 000 

Дитяча громадська організація "Нові соціальні 

технології", м. Ялта 
1 - $ 4 700 

Дніпропетровська обласна громадська організація 

Комітету виборців України, м. Дніпропетровськ 
1 - $ 823 

Дніпропетровська обласна екологічна агенція 

"Зелений світ", м. Дніпропетровськ 
1 - $ 395 

Дніпропетровська обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Дніпропетровськ 
1 - $ 2 000 

Дніпропетровський національний університет, 

м. Дніпропетровськ 
1 - $ 530 

Донецька міська організація "Донецький 

Меморіал", м. Донецьк 
2 2 $ 12 744 

Донецька молодіжна громадська організація 

"Тренінг-круг", м. Донецьк 
1 - $ 5 800 



Донецька обласна організація Комітету виборців 

України, м. Донецьк 
2 - $ 6 389 

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Н.К. Крупської, м. Донецьк 
2 - $ 9 900 

Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-

інфікованим, м. Донецьк 
3 - $ 76 970 

Донецький міський благодійний фонд "Доброта", 

м. Донецьк 
2 - $ 16 436 

Донецький міський благодійний фонд розвитку 

освіти, м. Донецьк 
1 - $ 550 

Донецький молодіжний дебатний центр, 

м. Донецьк 
2 - $ 15 590 

Донецький обласний наркологічний диспансер, 

м. Донецьк 
1 - $ 10 800 

Житомирська державна обласна універсальна 

наукова бібліотека, м. Житомир 
2 - $ 9 900 

Житомирська міська громадська організація 

"Інститут впровадження новацій", м. Житомир 
3 - $ 15 273 

Житомирська обласна громадська організація 

"Комітет виборців України", м. Житомир 
1 - $ 823 

Житомирська обласна професійна Асоціація 

практикуючих психологів, психотерапевтів, 

м. Житомир 

1 - $ 4 914 

Житомирський обласний благодійний фонд 

протидії соціально небезпечним хворобам та 

СНІД, м. Житомир 

1 - $ 11 721 

Закарпатська асоціація дітей та молоді лауреатів 

національних та міжнародних конкурсів "Надії 

ХХІ століття", м. Ужгород 

2 - $ 611 

Закарпатська державна обласна універсальна 

наукова бібліотека, м. Ужгород 
2 - $ 6 900 

Закарпатська обласна громадська організація 

"Товариство громадського самозахисту", 

м. Ужгород 

2 - $ 27 850 

Закарпатське культурно-просвітнє товариство 

ромів "Романі Яг", м. Ужгород 
2 1 $ 30 500 

Закарпатське обласне відділення Всеукраїнської 

громадської організації "Комітет виборців 

України", м. Ужгород 

1 - $ 823 

Закарпатське обласне товариство ромів "Романі 

Чгіб" ("Ромська мова"), м. Ужгород 
1 - $ 485 

Закарпатське обласне товариство циган "Амаро 

Дром", м. Ужгород 
1 - $ 1 000 

Закарпатський обласний благодійний фонд 

"Закарпаття проти СНІДу", м. Ужгород 
1 - $ 7 000 

Закарпатський обласний благодійний фонд 1 - $ 540 



"Праліпе" ("Братерство"), м. Ужгород 

Запорізька обласна громадська організація 

"Комітет Виборців України", м. Запоріжжя 
1 - $ 823 

Запорізька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О.М. Горького, м. Запоріжжя 
2 - $ 9 900 

Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи", 

м. Львів 
2 - $ 3 745 

Івано-Франківська державна обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. І.Франка, м. Івано-

Франківськ 

1 - $ 2 000 

Івано-Франківська обласна організація "Комітет 

Виборців України", м. Івано-Франківськ 
1 - $ 823 

Івано-Франківська обласна організація Спілки 

журналістів України, м. Івано-Франківськ 
1 - $ 155 

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, м. Київ 2 - $ 414 

Інститут економіко-соціальних проблем 

"Республіка", м. Київ 
2 2 $ 25 686 

Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій, м. Київ 
1 1 $ 3 777 

Інститут конкурентного суспільства, м. Київ 1 1 $ 4 000 

Інститут масової інформації, м. Київ 4 4 $ 55 590 

Інститут міжнародних досліджень процесів 

інтеграції та глобалізації, м. Київ 
1 1 $ 2 500 

Інститут проблем наркоманій та наркозлочинності, 

м. Київ 
2 1 $ 13 650 

Інститут розвитку міста Івано-Франківськ, 

м. Івано-Франківськ, 
1 - $ 2 000 

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, 

м. Харків 
1 - $ 530 

Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та 

розвиток", м. Сімферополь 
2 - $ 70 683 

Інформаційно-консультативний жіночий центр, 

м. Київ 
1 - $ 324 

Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Львів 
3 1 $ 6 110 

Інформаційно-консультаційний центр "Освіта", 

м. Дніпропетровськ 
2 - $ 4 630 

Ірпінське міське об'єднання осередків 

Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. 

Шевченка, м. Буча 

1 - $ 3 770 

Києво-Святошинське відділення Дитячого фонду 

України, м. Боярка 
2 2 $ 7 000 

Київська благодійна фундація, м. Київ 1 1 $ 1 200 

Київська міська громадська організація "Інститут 

ліберального суспільства", м. Київ 
1 1 $ 8 000 



Київська міська клінічна лікарня №5, м. Київ 1 - $ 10 800 

Київська незалежна медіа-профспілка України, 

м. Київ 
2 2 $ 21 455 

Київський еколого-культурний центр, м. Київ 1 1 $ 2 070 

Київський національний економічний університет, 

м. Київ 
1 - $ 5 437 

Київський юридичний інститут МВС України, 

м. Київ 
1 1 $ 6 496 

Кіровоградська асоціація "Громадські ініціативи", 

м. Кіровоград-6 
1 - $ 823 

Кіровоградська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. Д.І. Чижевського, м. Кіровоград 
3 1 $ 11 284 

К.І.С. "Київ. Інформація. Сервіс.", м. Київ 5 5 $ 18 000 

Комітет виборців України, Волинське відділення, 

м. Луцьк 
1 - $ 823 

Комітет виборців України, Хмельницький 

обласний осередок, м. Кам'янець-Подільський 
1 - $ 823 

Комітет з моніторингу свободи преси в Криму, 

м. Сімферополь 
1 - $ 8 841 

Комітет сприяння захисту прав дитини, м. Київ 1 1 $ 7 318 

Конгрес національних громад України, м. Київ 1 1 $ 4 000 

Конгрес ромів Кіровоградщини, с. Новий Стародуб 1 - $ 3 547 

Консорціум інтелектуального сервісу "Леон - 

Аналітік", м. Луцьк 
1 - $ 5 898 

Координаційне бюро "Енциклопедії сучасної 

України", м. Київ 
1 1 $ 15 800 

Корпорація "Медіа Корпорація "RIA", м. Вінниця 1 - $ 7 642 

Костянтинівська міська громадська організація 

"Товариство сприяння ВІЛ-інфікованим", 

м. Костянтинівка 

2 - $ 26 164 

Кременчуцька міська громадська організація 

сприяння профілактиці соціально негативних явищ 

у суспільстві "Порятунок", м. Кременчук 

3 - $ 21 422 

Криворізька агенція регіонального розвитку, 

м. Кривий Ріг 
1 - $ 293 

Кримська республіканська універсальна наукова 

бібліотека ім. І. Франка, м. Сімферополь 
1 - $ 2 000 

Кримська спілка журналістів етнічних засобів 

масової інформації, м. Сімферополь 
1 1 $ 4 000 

Кримське відділення Всеукраїнської громадської 

організації "Комітет виборців України", 

м. Сімферополь 

1 - $ 823 

Культурне товариство із захисту інтересів 

угорських ромів Закарпаття "Унг Ромен", 

м. Ужгород 

1 - $ 620 



Культурне товариство циган Закарпаття "Ром 

Сом", м. Ужгород 
1 - $ 800 

Курязька виховна колонія Харківської області, 

с. Подвірки 
1 - $ 6 000 

Ліга студентів-правників Львівської комерційної 

академії, м. Львів 
1 1 $ 11 955 

Літературний музей Г. Кочура, м. Ірпінь 1 1 $ 1 100 

Лубенський жіночий клуб "Ти не одна", м. Лубни 1 - $ 823 

Луганська обласна організація "Суспільна служба 

правової допомоги", м. Луганськ-11 
2 - $ 18 860 

Луганська обласна універсальна бібліотека ім. 

О.М. Горького, м. Луганськ 
2 - $ 6 900 

Луганське обласне відділення Комітету виборців 

України, м. Сєверодонецьк 
1 - $ 823 

Луганський благодійний фонд "Крок у майбутнє", 

м. Луганськ 
1 - $ 13 600 

Луганський гуманітарний центр, смт. Ювілейне 1 - $ 8 434 

Львівська асоціація розвитку туризму, м. Львів 1 1 $ 10 775 

Львівська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Львів 
2 - $ 9 900 

Львівська міська громадська організація 

"Львівський інститут іміджмейкерства та 

реклами", м. Львів 

1 - $ 7 495 

Львівська міська громадська організація "Світло", 

м. Львів 
1 - $ 5 150 

Львівська міська громадська організація 

"Спільнота взаємодопомоги "Оселя"", м. Львів 
3 - $ 3 916 

Львівська міська громадська організація "Центр 

гуманітарних досліджень", м. Львів 
1 1 $ 2 000 

Львівська міська громадська організація "Центр 

освітньої політики", м. Львів 
3 2 $ 8 655 

Львівська обласна громадська організація "Комітет 

виборців України", м. Львів 
1 - $ 823 

Львівський центр соціального захисту та 

реабілітації інвалідів "Созарін", м. Львів 
2 - $ 6 156 

Маріупольська спілка молоді, м. Маріуполь 3 - $ 27 876 

Медико-соціальний реабілітаційний центр "Дорога 

життя", м. Ужгород 
2 - $ 8 911 

Миколаївська державна обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. О. Гмирьова, м. Миколаїв 
3 1 $ 14 800 

Миколаївська обласна громадська організація 

"Спілка власників землі", м. Миколаїв 
1 - $ 8 000 

Миколаївська обласна молодіжна громадська 

організація "Комітет молодих виборців 

Миколаївщини", м. Миколаїв 

1 - $ 823 



Миколаївський благодійний фонд "Благодійність", 

м. Миколаїв 
1 - $ 8 143 

Міжнародна громадська організація "Інтерньюз–

Україна", м. Київ 
2 2 $ 22 620 

Міжнародне товариство прав людини — 

Українська секція, м. Київ 
1 1 $ 5 730 

Міжнародний благодійний фонд "Академія 

української преси", м. Київ 
11 11 $ 289 936 

Міжнародний благодійний фонд "Видавництво 

Сфера", м. Київ 
2 2 $ 10 500 

Міжнародний благодійний фонд відродження 

Києво-Могилянської Академії, м. Київ 
1 1 $ 7 000 

Міжнародний благодійний фонд "Дослідницький 

центр соціальної політики", м. Київ 
1 1 $ 9 668 

Міжнародний комітет по захисту прав платників 

податків у країнах Центральної і Східної Європи 

та Центральної Азії, м. Київ 

5 3 $ 21 466 

Міжнародний фонд "Відродження", м. Київ 81 59 $ 1 242 983 

Міжнародний фонд "Наше життя", м. Київ 2 2 $ 4 240 

Міжнародний фонд "Центр суддівських студій", 

м. Київ 
2 2 $ 22 669 

Міська громадська організація "Фонд інтенсивних 

технологій мікроекономіки", м. Харків 
1 1 $ 3 000 

Міська громадська організація "Центр сприяння 

розвитку міста", м. Кагарлик 
1 - $ 5 078 

Міська молодіжна громадська організація 

"Молодіжна Альтернатива", м. Чернігів 
2 - $ 617 

Міська молодіжна громадська організація "Молодь 

ХХІ століття", м. Чернігів 
1 - $ 201 

Молодіжна громадська організація "Європейська 

асоціація студентів права "ЄАСП-Ужгород", 

м. Ужгород 

1 - $ 5 970 

Молодіжна громадська організація "Молодіжний 

гуманітарний центр", м. Київ 
2 2 $ 23 150 

Молодіжна громадська організація "Прайвесі 

Юкрейн", м. Київ 
3 3 $ 11 798 

Молодіжний громадський центр "Еталон", 

м. Івано-Франківськ 
3 1 $ 11 000 

Молодіжний центр жіночих ініціатив, 

м. Севастополь 
1 - $ 6 175 

Науково-впроваджувальний фонд "Київ-Інформ-

Простір", м. Київ 
1 - $ 518 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності Академії правових наук України, 

м. Харків 

1 1 $ 14 620 

Національна парламентська бібліотека України, 1 - $ 2 000 



м. Київ 

Національний інститут проблем міжнародної 

безпеки, м. Київ 
1 - $ 472 

Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут", м. Київ 
1 - $ 8 180 

Незалежна профспілка журналістів, м. Одеса 1 - $ 4 100 

Незалежне регіональне телевізійне агенство 

"Кипарис", м. Кременчук 
1 1 $ 2 000 

Незалежний центр політичних досліджень, м. Київ 1 1 $ 18 250 

Непідприємницьке товариство "Благодійний фонд 

"Сила права", м. Суми 
1 1 $ 5 532 

Ніжинська міська громадська організація "Агенція 

розвитку Ніжина", м. Ніжин 
1 - $ 14 575 

Нікопольська молодіжна організація "Сокіл", 

м. Нікополь 
1 - $ 5 000 

Новокаховська міська профспілка працівників 

засобів масової інформації, м. Нова Каховка 
1 - $ 2 658 

Об'єднана асоціація студентів-юристів Закарпаття, 

м. Ужгород 
1 - $ 6 110 

Об'єднання громадян "Громадський захист", 

м. Запоріжжя 
1 - $ 7 952 

Обласний комунальний заклад "Сумська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. 

Крупської", м. Суми 

2 - $ 9 900 

Обласний культурний центр "Аме Рома", м. Харків 1 - $ 2 500 

Община циган "Аме Рома" у Черкаській області, 

м. Золотоноша 
1 - $ 2 000 

Одеська міська ГО "Время Ч", м. Одеса 1 - $ 230 

Одеська обласна громадська організація "Одеський 

прес-клуб", м. Одеса 
1 - $ 254 

Одеська обласна група медіації, м. Одеса 2 1 $ 4 978 

Одеське міське товариство інвалідів, м. Одеса 1 - $ 10 760 

Одеський благодійний фонд реабілітації та 

соціальної адаптації громадян без постійного місця 

проживання "Шлях до дому", м. Одеса 

2 1 $ 24 014 

Одеський державний літературний музей, м. Одеса 2 - $ 9 900 

Одеський обласний благодійний фонд "За 

майбутнє без СНІДу", м. Одеса 
1 - $ 632 

Одеський обласний комітет молодіжних 

організацій, м. Одеса 
1 - $ 823 

Південноукраїнський центр молодих юристів, 

м. Одеса 
2 - $ 7 512 

Підприємство національної спілки 

кінематографістів України "Міжнародний 

кінофестиваль анімаційних фільмів "КРОК", 

1 1 $ 9 614 



м. Київ 

Полтавська міська спілка жінок "Чураївна", 

м. Полтава 
1 - $ 3 000 

Полтавська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. І.П. Котляревського, м. Полтава 
2 - $ 9 900 

Полтавський обласний благодійний фонд 

"Громадське здоров'я", м. Полтава 
1 - $ 13 406 

Полтавський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних працівників 

ім.М.В.Остроградського, м. Полтава 

1 1 $ 1 505 

ПП "Телерадіокомпанія "Західна Столиця", 

м. Львів 
1 - $ 11 310 

ПП Чубенко Віктор Віталійович, м. Полтава 1 - $ 5 899 

Правління Львівської обласної організації Спілки 

журналістів України, м. Львів 
1 - $ 146 

Приватне підприємство "Редакція "Є", 

м. Хмельницький 
1 - $ 6 288 

Приватне підприємство "Телерадіокомпанія "TAV-

DAIR", с. Криничне 
1 1 $ 2 000 

Приватне підприємство "Телерадіокомпанія "Дар", 

м. Чернігів 
1 - $ 3 000 

Районна комунальна телерадіокомпанія "Броди", 

м. Броди 
1 - $ 2 000 

Регіональний благодійний фонд "Резонанс", 

м. Львів 
1 1 $ 11 095 

Рівненська державна обласна бібліотека, м. Рівне 2 - $ 6 900 

Рівненська обласна громадська організація 

Комітету виборців України, м. Рівне 
1 - $ 823 

Ромська асоціація міста Балта та Балтського 

району, м. Балта 
2 - $ 1 150 

Ромська школа при Асоціації ромів, м. Ізмаїл 1 - $ 2 050 

Секретаріат Коаліції громадських організацій 

України "Свобода вибору", м. Київ 
3 1 $ 14 129 

Сімферопольська міська ГО "Регіональне ресурсне 

агентство "Крим-перспектива", м. Сімферополь 
2 - $ 80 090 

Сімферопольська міська молодіжна громадська 

організація "Бірлік-Єдність", м. Сімферополь 
1 - $ 6 085 

Слов'янська міська громадська організація "Наша 

допомога", м. Слов'янськ 
2 - $ 24 108 

Соціологічна асоціація України, м. Київ 2 1 $ 5 731 

СПД Чопик Юрій Богданович (Видавництво 

Старого Лева), м. Львів 
2 2 $ 5 000 

СПД Шибаєв Сергій Анатолійович, м. Бердянськ 1 - $ 5 188 

Сумська обласна молодіжна громадська 

організація "Матриця", м. Суми 
2 - $ 4 016 



Сумська обласна організація журналістів, м. Суми 1 1 $ 5 283 

Сумське обласне відділення Комітету виборців 

України, с. Підлипне 
1 - $ 823 

Сумський обласний комітет молодіжних 

організацій, м. Суми 
2 - $ 15 510 

Суспільно-гуманітарний консорціум "Генеза", 

м. Львів 
2 - $ 7 000 

Східноукраїнський фонд соціальних досліджень, 

м. Харків 
1 - $ 662 

Таврійська група медіації, м. Сімферополь 1 - $ 441 

Таврійська державна агротехнічна академія, 

м. Мелітополь 
1 - $ 523 

Темнівська виправна колонія Харківської області, 

с. Темнівка 
1 - $ 4 660 

Тернопільська обласна організація Спілки 

журналістів України, м. Тернопіль 
1 - $ 192 

Тернопільська обласна універсальна наукова 

бібліотека, м. Тернопіль 
2 - $ 9 900 

Тернопільський медіа-клуб, м. Тернопіль 3 - $ 1 307 

Тернопільський обласний осередок Всеукраїнської 

громадської організації "Комітет вибоців України", 

м. Тернопіль 

1 - $ 823 

ТОВ "TV-4", м. Тернопіль 1 - $ 3 000 

ТОВ "Берекет-М", м. Сімферополь 1 - $ 3 750 

ТОВ "Будьмо разом", м. Лебедин 1 - $ 4 043 

ТОВ "Видавництво "Знання", м. Київ 1 1 $ 4 700 

ТОВ "Видавництво "Промінь", м. Київ 1 1 $ 5 931 

ТОВ "Видавництво "Фоліо", м. Харків 1 1 $ 1 521 

ТОВ "ВНТЛ-Класика", м. Львів 2 2 $ 6 187 

ТОВ "Газета "МИГ", м. Запоріжжя 1 - $ 7 037 

ТОВ "ПРО-ТВ", м. Київ 1 1 $ 14 898 

ТОВ "Редакція-МВ", м. Мелітополь 1 - $ 2 200 

ТОВ "Таксон", м. Київ 1 1 $ 4 500 

ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера", м. Київ 4 4 $ 51 490 

ТОВ "Телерадіокомпанія "ЮНІОН", м. Макіївка 1 - $ 8 382 

ТОВ "Школа", м. Київ 1 1 $ 2 216 

Товариство "Відродження Криму", м. Бахчисарай 1 - $ 2 972 

Товариство дослідників Центрально-Східної 

Європи, м. Київ 
1 1 $ 1 050 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Курс", 

м. Київ 
7 7 $ 22 687 

Товариство музичної культури циган Закарпаття 

"Лаутарi", м. Ужгород 
4 - $ 16 110 

Товариство ромів Закарпаття "Рома", м. Ужгород 4 - $ 7 913 



Торезька організація Донецької обласної ліги 

ділових і професійних жінок, м. Торез 
1 - $ 5 470 

Ужгородська міська профспілка працівників мас-

медіа, м. Ужгород 
1 1 $ 4 684 

Ужгородська районна організація "Союз 

Українок", м. Ужгород 
2 - $ 7 500 

Українська асоціація по біоетиці, м. Київ 1 1 $ 5 248 

Український інформаційний центр з проблем 

алкоголю та наркотиків, м. Київ 
1 - $ 875 

Український філософський фонд, м. Київ 4 3 $ 7 680 

Уманський благодійний фонд "Пробудження", 

м. Умань 
1 - $ 7 500 

Управління Державного департаменту України з 

питань виконання покарань в Харківській області, 

м. Харків 

1 - $ 5 269 

Фонд "Європа ХХІ", м. Київ 3 2 $ 39 845 

Фонд "Правова просвіта", м. Донецьк 1 1 $ 9 165 

Фонд розвитку міста Миколаєва, м. Миколаїв 1 - $ 10 000 

Форум циган України "Форумо Ромен Українатар", 

м. Київ 
2 - $ 2 458 

Фундація соціально-правового захисту населення 

"Чинність закону", м. Київ 
3 3 $ 20 830 

Харківська державна наукова бібліотека 

ім.В.Г.Короленка, м. Харків 
2 - $ 9 900 

Харківська жіноча громадська організація "Центр 

"Перспектива", м. Харків 
1 - $ 533 

Харківська міська ГО "Східноукраїнський Фонд 

соціальних досліджень", м. Харків 
1 - $ 197 

Харківська обласна Асоціація хворих множинною 

склерозою, м. Харків 
1 - $ 854 

Харківська обласна молодіжна організація 

"ВМЕСТЕ", м. Харків 
2 - $ 6 058 

Харківська обласна спілка "Молодіжні ініціативи", 

м. Харків 
1 - $ 178 

Харківська правозахисна група, м. Харків 7 4 $ 61 792 

Харківське обласне відділення Комітету виборців 

України, м. Харків 
1 - $ 823 

Харківський громадський центр "Молодь за 

демократію", м. Харків 
1 - $ 7 257 

Харківський громадський центр "Освіта", 

м. Харків 
3 1 $ 5 440 

Харківський єврейський культурно-спортивний 

клуб "Маккабі", м. Харків 
2 2 $ 6 500 

Харківський Національний університет ім. В.Н. 

Каразіна, м. Харків 
1 - $ 530 



Херсонська міська Асоціація журналістів 

"Південь", м. Херсон 
1 - $ 8 515 

Херсонська обласна організація Комітету виборців 

України, м. Херсон 
1 - $ 823 

Херсонська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. О. Гончара, м. Херсон 
1 - $ 2 000 

Херсонський обласний благодійний фонд 

"Мангуст", м. Херсон 
3 - $ 93 701 

Хмельницька асоціація сприяння вирішенню 

проблем наркоманії "Вікторія", м. Хмельницький 
3 - $ 23 073 

Хмельницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Островського, м. Хмельницький 
2 - $ 6 900 

Хмельницький інститут регіонального управління і 

права, м. Хмельницький 
1 - $ 5 790 

Хустська районна громадська організація 

Хустського Агенства регіонального розвитку 

"Хуст-Європа-Центр", м. Хуст 

1 - $ 4 710 

Центр близькосхідних досліджень, м. Київ 1 - $ 395 

Центр взаємодопомоги при ВІЛ/СНІДі "Ми з 

Вами", м. Київ 
1 - $ 468 

Центр громадських ініціатив "Світоч", 

м. Бахчисарай 
1 - $ 2 116 

Центр громадських молодіжних організацій 

Волині "Наша справа", м. Луцьк 
1 - $ 190 

Центр "Жіноча ініціатива", м. Сіфмерополь 1 - $ 642 

Центр інформаційних досліджень та ресурсних 

послуг "Меридіан", м. Львів 
3 1 $ 12 454 

Центр миру, конверсії та зовнішньої політики 

України, м. Київ 
4 1 $ 4 341 

Центр підтримки приватної ініціативи, м. Львів 1 - $ 4 250 

Центр політико-правових реформ, м. Київ 2 2 $ 23 589 

Центр політичних та інформаційних технологій 

"Демократія і розвиток", м. Київ 
1 1 $ 4 980 

Центр політологічних досліджень, м. Донецьк 2 - $ 4 350 

Центр прав людини "Древо життя", м. Харків 1 - $ 4 033 

Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Одеса 
3 1 $ 5 580 

Центр сприяння міжнародній освіті "Освіта", 

м. Сімферополь 
2 - $ 4 370 

Центр сучасного мистецтва, м. Київ 2 - $ 35 000 

Централізована бібліотечна система для дорослих 

м. Севастополя, м. Севастополь 
2 - $ 9 900 

Часопис "Критика", м. Київ 1 1 $ 6 500 

Черкаська обласна молодіжна громадська 

організація "Людина і конфлікт", м. Черкаси 
1 - $ 202 



Черкаська обласна організація Комітету виборців 

України, м. Черкаси 
1 - $ 823 

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. Тараса Шевченка, м. Черкаси 
2 - $ 9 900 

Чернівецька міська громадська організація "Бізнес-

центр", м. Чернівці 
1 - $ 11 160 

Чернівецька обласна громадська організація 

"Комітет виборців", м. Чернівці 
1 - $ 823 

Чернівецька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М. Івасюка, м. Чернівці 
2 - $ 9 900 

Чернівецьке міське об'єднання громадян "Народна 

допомога", м. Чернівці 
1 - $ 4 500 

Чернівецький міський благодійний фонд "Нова 

сім’я", м. Чернівці 
1 - $ 13 900 

Чернівецький міський центр захисту приватних 

підприємців і підприємств малого бізнесу, 

м. Чернівці 

2 - $ 16 970 

Чернівецький обласний осередок Всеукраїнського 

громадського центру "Волонтер", м. Чернівці 
1 - $ 2 050 

Чернігівська державна обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка, м. Чернігів 
2 - $ 9 900 

Чернігівське міське відділення Всеукраїнської 

громадської організації "Комітет виборців 

України", м. Чернігів 

3 - $ 13 162 

Чернігівський громадський комітет захисту прав 

людини, м. Чернігів 
5 4 $ 80 622 

Чернігівський державний інститут економіки і 

управління, м. Чернігів 
1 - $ 5 010 

Чернігівський юридичний коледж Державного 

департаменту України з питань виконання 

покарань, м. Чернігів 

1 1 $ 14 950 

Школа політичної аналітики, м. Київ 1 1 $ 25 000 

Разом [ 427 організацій ]: 818 352 $ 6 185 284 

 

 


