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26 років ми сприяємо 
розвитку відкритого 
суспільства України на 
основі демократичних 
цінностей через 
підтримку значимих 
громадських ініціатив



НЕДОСТАТНЬО ПОКЛАДАТИСЬ 
НА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА У 
ЗАХИСТІ ВІДКРИТИХ 
СУСПІЛЬСТВ; ВИ МУСИТЕ ТАКОЖ 
ВІДСТОЮВАТИ ТЕ, ЧОМУ ВИ 
НАДАЄТЕ НАЙБІЛЬШЕ 
ЗНАЧЕННЯ. ГРАНТЕРИ МОЇХ 
ФУНДАЦІЙ РОБЛЯТЬ САМЕ ФУНДАЦІЙ РОБЛЯТЬ САМЕ ТАК. 
ЇХ ЖИТТЄВИЙ ПОКЛИК Є ЦИМ 
УРІВНОВАЖЕННЯМ

”Джордж Сорос,
засновник Фундацій 
відкритого суспільства
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ВСТУП

ЯК ПРАЦЮЄ ФОНД

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ     
ТА ВПРОВАДЖЕННІ РЕФОРМ

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ Й ПІДЗВІТНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

СПРИЯННЯ РСПРИЯННЯ РЕФОРМІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

СПРИЯННЯ РЕФОРМІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ               
ЗАДЛЯ КАТАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

СПРИЯННЯ ПОРОЗУМІННЮ, ПРИМИРЕННЮ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ НА ДОНБАСІ

ЗЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ РОМСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

ПІДТРИМКА ГУМАНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ

ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ МФВ У 2016 РОЦІ

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СПІВРОБІТНИКИ МФВ
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Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) продовжує відкрито звітуватись перед суспільством за свою 
діяльність. У цій передмові до звіту за 2016 рік, який відбиває багатоманітну програмну діяльність 
Фонду з підтримки становлення відкритого суспільства, ми хотіли б, насамперед, підкреслити ті 
стратегічні новації, навколо яких організовувалась та якими спрямовувалась наша робота.

ММинулий рік підтвердив наявність в Україні потужної спільноти активістів, експертів  і нових лідерів, 
які готові впроваджувати зміни в політиці та бути провідниками реформ як в суспільстві, так і 
безпосередньо в державних установах. Суспільний активізм переростає попередні, традиційні для 
громадських організацій рамки діяльності.

ВСТУП: МІЖНАРОДНИЙ ФОНД 
«ВІДРОДЖЕННЯ» У 2016 РОЦІ

У цій передмові ми хотіли б, 
насамперед, підкреслити ті 
стратегічні новації, навколо 
яких організовувалась та якими 
спрямовувалась наша робота.
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Раніше громадська участь переважно обмежувалась 
критичним поглядом, моніторингом, виявленням вузьких 
місць у суспільному порядку, виробленням рекомендацій. 
Нині з’явився значний попит з боку громадянського 
суспільства на практичну участь у реалізації реформ, 
сприяння впровадженню прогресивних змін, прозорих 
державних політик на всіх рівнях – тобто на творення 
принциповопринципово нової культури повсякденної громадської 
участі.

Відтак посилилась нова філософія Фонду: зосередитися на 
практичній реалізації реформ, до яких прагнуть залучатися 
неурядові організації, аналітичні центри та волонтери, 
використовуючи при цьому фактор інтерактивності і 
взаємного посилення ефекту позитивних змін. А там, де 
постає загроза відкочування реформ і реваншу старої 
системи – протидія цій загрозі. 

ТТому в 2016 році МФВ продовжував активно сприяти 
громадській  участі у реалізації ключових реформ – 
публічної адміністрації та державної служби, 
децентралізації, охорони здоров’я, освіти, реформ 
правоохоронних органів та подолання корупції – на всіх 
рівнях, починаючи від розробки відповідних політик до 
практичного впровадження та контролю. 

ППід час минулорічної політичної та урядової кризи Фонд 
разом з провідними незалежними експертами  відстоював 
залучення до нового складу виконавчої влади 
професіоналів, що, хоча й частково, але відбулось. Ми 
намагались підтримати осередки реформаторів у владі, 
залучаючи незалежних експертів до допомоги уряду в тих 
питаннях, де уряд був готовий активно сприймати таку 
допомогдопомогу. Наприкінці року ми розпочали спільно з урядом 
працювати над впровадженням культури та практики 
публічної політики – такої, де рішення розробляються у 
прозорий та підзвітний суспільству спосіб із залученням 
зацікавлених сторін, реалізуються підзвітно і є зрозумілими 
для людей. Цей шлях до нової управлінської культури, що 
відповідає принципам відкритого суспільства, тільки 
ррозпочато, і Фонд усвідомлює складність поставлених 
завдань та силу інерції старої системи, яка має бути 
реформована крок за кроком.

Фонд надавав підтримку ініціативам, які мали на меті 
подолання негативних наслідків тривалого збройного 
конфлікту на Донбасі. Серед цих наслідків – порушення 
прав людей, яких торкнувся цей конфлікт, та проблеми 
громадян, які вимушено переїхали до інших регіонів країни 
та перебувають у пошуку нового місця у суспільному житті. 

ФФонд також працював над мобілізацією внутрішньої та 
міжнародної підтримки демократичних змін, просуванням 
інтересів українського суспільства в Європі та світі. Зокрема, 
Фонд багато років допомагав громадськості в її зусиллях 
досягти скасування візового режиму для громадян України з 
боку ЄС – у процесі, що завершився і став очевидною 
історією успіху вже у цьому році.

ММи взяли з собою в 2017 рік незавершену роботу і цілком 
усвідомлюємо ризики, що визначають нинішній історичний 
момент: слабкість державних інститутів разом із 
небезпекою віддалення влади від громадянського 
суспільства, наростання конфліктів між владою та 
громадськістю, брак відповідального лідерства і загрозу 
реваншу, зупинки і деградації вже здійснених реформ, а 
татакож розшарування всередині самого громадянського 
суспільства. Поза тим, ми не бачимо іншого шляху, окрім як 
наполегливо допомагати громадськості розвивати суспільні 
та державні інституції нової України.  Йдеться про традиції, 
організації та заклади, які привносили б у загальну 
політичну культуру ті життєздатні паростки, що 
забезпечать формування критичної маси позитивних змін у 
відповідностівідповідності  зі запитами українського суспільства, яке 
зробило свій історичний вибір.

ОЛЕКСАНДР СУШКО
голова правління МФВ

ЄВГЕН БИСТРИЦЬКИЙ
виконавчий директор МФВ
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Міжнародний фонд «Відродження» працює задля досягнення двох взаємопов’язаних стратегічних цілей: 

Забезпечити участь громадськості у 
впровадженні реформ, створивши ціннісно 
орієнтовану систему вироблення політики, 
розширивши громадський простір за межі 
неурядових організацій, посиливши критичне 
мислення, комунікацію та публічні дебати 
про суспільний порядок денний; 

Забезпечити безперебійну 
роботу механізмів захисту 
прав людини, справедливості, 
гідності, рівності та 
недискримінації. 

Міжнародний фонд «Відродження» - одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, національний 
фонд, що входить до глобальної мережі Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations). 
Місія МФВ - сприяти розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних цінностей 
через підтримку значущих громадських ініціатив. 

МФВ водночас – донор, центр консолідації громадянських 
ініціатив та комунікаційна платформа для провідників змін. 
МФВ надає ресурси та експертну підтримку, сприяє 
створенню та розвитку платформ, напрацюванню і 
поширенню досвіду та вмінь, необхідних для посилення 
участі громадськості у розробці, впровадженні та 
моніторингу реформ. Ми бачимо себе як своєрідний 
пупублічний інструмент активного громадянського 
суспільства країни, за допомогою якого громадяни здатні 
формувати власний порядок денний для підтримки кращих 
ініціатив та проектів неурядових організацій та активістів 
змін.  

Як ви можете побачити з цього звіту, разом з 
авторитетними представниками суспільства, які входять у 
склад Правління та експертних рад програмних ініціатив 
МФВ, менеджмент МФВ прагне розвивати організовану 
громадську активність, спрямовану на сприяння 
демократичним реформам у ключових сферах нашого 
суспільства, становленню країни, в якій всебічно захищені 

права людини, всі гілки влади підзвітні громадянам – тобто 
становленню відкритого, демократичного суспільства в 
Україні. Відтак ми підтримуємо ефективну комунікацію 
щодо реформ та необхідних позитивних змін на всіх рівнях і 
взаємодіємо з широким колом партнерів задля консолідації 
внутрішньої і міжнародної підтримки нової України.  

ВВажливе місце в діяльності МФВ становлять ініціативи з 
побудови порозуміння, довіри і співпраці у суспільстві. Ми 
також працюємо над тим, щоб моделі публічної політики та 
досвід участі громадськості у здійсненні необхідних Україні 
перетворень стали частиною практики урядування на 
національному та місцевому рівнях. Їх інституціалізація – 
закріплення кращих практик, створених громадськими 
орорганізаціями, у інституціях та повсякденному житті 
суспільства на основі цінностей гідності та прав людини, 
справедливості, підзвітності, прозорості, відповідального 
лідерства, соціальних інновацій та участі громадськості у 
здійсненні реформ зробить позитивні зміни в Україні 
незворотніми. 
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10

Для досягнення заданих цілей у Фонді діють шість програмних ініціатив, що надають фінансову, 
експертну та організаційну підтримку суспільно значимим проектам організацій громадянського 
суспільства, які відбирають незалежні експертні ради або Правління МФВ.

покращення 
якості 
публічної 
політики

створення дієвих 
інструментів 
боротьби з 
корупцією

підвищення 
підзвітності й 
відповідальності 
влади перед 
громадянами

ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА

запобігання     
і протидія 
порушенням 
прав людини

сприяння впрова- 
дженню в Україні 
ефективного 
антидискримінацій- 
ного законодавства 
та практики

сприяння доступу 
вразливих груп до 
правосуддя та 
правової допомоги

ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОСУДДЯ

Підтримка європейської інтеграції 
України як шляху до впровадження 
дієвих реформ у сферах 
демократизації, прав людини, 
належного врядування та 
верховенства права

Посилення 
міжнародної 
підтримки України

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА



сприяння формуванню 
економічно 
ефективної та 
недискримінаційної 
системи охорони 
здоров’я

сприяння прозорому 
й раціональному 
використанню 
бюджетних коштів 
на потреби охорони 
здоров'я

забезпечення рівного 
доступу громадян, у 
тому числі представників 
уразливих груп, до 
життєво необхідних 
лікарських засобів і 
відповідного лікування

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

підтримка зусиль 
неурядових організацій 
і активістів, спрямо- 
ваних на протидію 
дискримінації

залучення 
представників 
ромського народу 
до суспільних 
процесів

розвиток 
молодіжного 
ромського 
лідерства 

РОМСЬКА ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА

посилення організаційної й 
адвокаційної спроможності 
самоорганізованих громадських 
ініціатив, що виникли з 
Євромайдану

створення умов для 
громадянського діалогу, 
порозуміння та 
примирення в Україні 

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ НОВОЇ УКРАЇНИ 
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ЗАГАЛЬНІ КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ПРО РОБОТУ ФОНДУ У 2016

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

176 280 071
гривень складає загальна сума наданих грантів

450
проектів було 
підтримано

263
організацій отримали 
гранти від Фонду

91
організацій, які у 2016 
році вперше отримали 
гранти від Фонду

380 691
 гривень складає 
середній розмір 
гранту

Фонд має чотири регіональні представництва, які допомагають Фонду швидко реагувати на зміни 
контексту і порядку денного громадянського суспільства в регіонах і надавати підтримку громадським 
ініціативам там, де вона необхідна.

12

Центальний офіс у м. Київ

Східноукраїнське у Харкові (поширює свою 
діяльність на Харківську, Луганську, Сумську, 
Полтавську, Донецьку області (окрім м. Маріуполь), 

Південноукраїнське в Одесі (поширює свою 
діяльність на Одеську, Миколаївську, Херсонську 
області), 

ЗЗахідноукраїнське у Львові (працює у Львівській, 
Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, 
Закарпатській, Волинській, Рівненській області) 

Придніпровське у Дніпрі (працює у 
Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській 
областях та м. Маріуполь (Донецька обл.).  



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

більше 5 млн грн

від 1 до 5 млн грн

до 1 млн грн

ПРОЕКТИ ЗА РЕГІОНАМИ

* Більшість проектів організацій міста Києва мають загальнонаціональний характер
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РОЗПОДІЛ БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМНИМИ ІНІЦІАТИВАМИ

Громадське здоров’я, 36 820 895 грн (20,9%) 
Права людини та правосуддя, 34 457 903 грн (19,5%) 
Демократична практика, 30 547 308 грн (17,3%) 
Європейська програмна ініціатива, 16 896 229 грн,  (9,5%) 
Ромська програмна ініціатива, 16 056 993 грн, (9%) 
Громадські ініціативи нової україни, 13 252 049 грн, (7,5%) 
ССтратегічні дорадчі групи (1,7%), 2 951 254 грн

Громадське здоров’я, 83 проекти 
Права людини та правосуддя, 79 проектів 
Демократична практика, 75 проектів 
Ромська програмна ініціатива, 66 проектів 
Громадські ініціативи нової україни, 58 проектів 
Європейська програмна ініціатива, 33 проекти 
ССтратегічні дорадчі групи, 3 проекти

РОЗПОДІЛ ПРОЕКТІВ МІЖ ПРОГРАМНИМИ ІНІЦІАТИВАМИ
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СЕРЕДНЯ СУМА ГРАНТУ В ПРОГРАМНІЙ ІНІЦІАТИВІ, грн

СТРАТЕГІЧНІ 
ДОРАДЧІ 
ГРУПИ

ЄВРОПЕЙСЬКА 
ПРОГРАМНА 
ІНІЦІАТИВА

ГРОМАДСЬКЕ 
ЗДОРОВ’Я

ДЕМОКРАТИЧНА 
ПРАКТИКА

РОМСЬКА 
ПРОГРАМНА 
ІНІЦІАТИВА

ГРОМАДСЬКІ 
ІНІЦІАТИВИ 

НОВОЇ УКРАЇНИ

ПРАВА 
ЛЮДИНИ ТА 
ПРАВОСУДДЯ
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УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ             
У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ВПРОВАДЖЕННІ 
РЕФОРМ



с. 18 СТРАТЕГІЧНІ ДОРАДЧІ ГРУПИ: 
ПІДТРИМКА РЕФОРМАТОРІВ У ВЛАДІ

с. 22 ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ НЕЗАЛЕЖНИХ 
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

17

с. 24 КОМУНІКАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА РЕФОРМ



СТРАТЕГІЧНІ ДОРАДЧІ ГРУПИ: 
ПІДТРИМКА РЕФОРМАТОРІВ У ВЛАДІ
Одним із пріоритетів Фонду є залучення самовідданих, авторитетних та спроможних до здійснення 
реформ на всіх рівнях незалежних експертів. Не менш важливою справою є побудова конструктивної 
співпраці влади та громадянського суспільства, яке й виступає замовником і каталізатором реформ.

18

Створення СДГ відбулося за ініціативою Засновника 
Міжнародного фонду «Відродження» Джорджа Сороса. 
Саме він у квітні 2014 запропонував додаткову допомогу 
задля створення робочих груп експертів, які принесли б 
міжнародний досвід у післяреволюційну діяльність уряду. 
СДГ розпочали роботу при ключових міністерствах. 

РРозгортання роботи СДГ відбувалось практично одночасно 
зі створенням Національної ради реформ (НРР) у ролі 
координаційної платформи високого рівня для співпраці між 
Президентом України та його Адміністрацією, Кабінетом 
міністрів України, Верховною Радою України та 
представниками громадянського суспільства. Ідея 
майбутньої НРР, що належить спільно Джорджу Соросу 

та ЄБРР, була вперше  озвучена на міжнародній конференції 
щодо реформ, проведеній МФВ у липні 2014 року. СДГ 
виробляли пропозиції щодо реформ та інші документи 
публічної політики (policies), які були передані Проектним 
офісам та Офісам реформ при НРР, КМУ, командам 
підтримки реформ в окремих міністерствах. 

ЧЧисельні, переважно місцеві експерти, які працювали в СДГ, 
співпрацювали і продовжують  співпрацювати з іншими 
проектами підтримки реформ – зокрема, працюють у  
«Реанімаційному пакеті реформ». Пропозиції і моделі 
реформ, створені в рамках Стратегічних дорадчих груп на 
основі максимально відкритого і прозорого процесу 
вироблення публічної політики, включали консультації із



19

українців вважають, 
що саме громадські 
організації є головним 
рушієм позитивних 
змін у державі

27%

зацікавленими сторонами, включаючи провідних 
міжнародних експертів, розробку і обговорення проектів 
аналітичних документів, а також і громадську адвокацію. 
Напрацювання СДГ відігравали важливу роль у організації 
публічних дебатів щодо успіхів, викликів і наступних кроків 
реформ.

ППротягом трьох років Фонд підтримував роботу 
Стратегічних дорадчих груп, до складу яких увійшли 
провідні громадські організації, аналітичні центри та 
експерти, у сферах протидії корупції, дерегуляції, 
децентралізації, енергетики, освіти, системи охорони 
здоров'я та правоохоронних органів тощо.  2016 рік став 
завершальним роком проектів СДГ. 

ДДосвід цих проектів продовжує 
реалізовуватися як у проектах інших донорів, 
так і в щоденній роботі органів державної 
влади і зацікавлених сторін. Протягом цих 
трьох років відбулися істотні зрушення у 
публічній дискусії щодо реформ. Рівень 
відкритості влади до діалогу із 
зацікавленимизацікавленими сторонами і рівень 
залученості неурядових організацій у 
формування державної політики істотно 
зросли. Згідно з авторитетним опитуванням 
TNS, 27% респондентів вважають, що саме 
громадські організації є головним рушієм 
позитивних змін у державі. І це є одним із 
найбільших показників.найбільших показників.

Серед видимих досягнень 2016 року слід відзначити 
прогрес у реформі державного управління. У травні 2016 
року набрав чинності новий Закон України «Про державну 
службу». У червні було схвалено Стратегію реформи 
державного управління, яка стала основою для укладення 
угоди про бюджетну підтримку цієї реформи з боку ЄС. 
Також було проведено конкурси і призначено державних 
секрсекретарів. (Проект впроваджувався Центром 
політико-правових реформ). 

Фонд також надавав допомогу щодо реформування 
окремих міністерств. Громадська організація «Фонд 
підтримки реформ в Україні» забезпечила діяльність Офісу

 підтримки реформ у Міністерстві інфраструктури України, 
метою якого було сприяння адміністративної реформи в 
Мінінфраструктури, створення технічного офісу реформ та 
аудит функцій Міністерства та всіх підконтрольних органів. 
Реалізація окремих функцій Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі була підтримана Стратегічною дорадчою 
групою з питань координації міжнародної допомоги 
(А(Асоціація «Діджитал Україна»). Мета полягала в 
забезпеченні моніторингу й оцінки реалізації міжнародних 
проектів та обміні інформацією щодо ефективності 
використання міжнародної допомоги між урядом та 
донорами, а також Стратегічною дорадчою групою з 
дерегуляції (ГО «Легкий бізнес»). Саме ця група працювала 

над підготовкою та просуванням ініціатив та 
нормнормативно-правових актів у сфері 
дерегуляції бізнесу з метою покращення 
інвестиційного клімату в Україні.  

Тоді ж Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України отримало 
експертну допомогу Стратегічної дорадчої 
групи, яка допомагала міністерству в 
розробці пропозицій та проектів 
нормативно-правових актів для реінтеграції 
непіднепідконтрольних територій. Реалізацію 
цього проекту здійснював Міжнародний 
центр перспективних досліджень.

Схвалення закону про незалежного і професійного 
регулятора у сфері енергетики – Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг – стало можливим завдяки співпраці 
фахівців Кабінету Міністрів, Верховної Ради й експертів 
Стратегічної дорадчої групи (громадська організація «Діксі 
Груп»).

ДляДля реформи децентралізації 2016 рік став також роком її 
масштабного впровадження – зокрема, вдосконалення 
законодавства та формування керівних органів об’єднаних 
територіальних громад. (Проект громадської організації 
«Інститут громадянського суспільства»).



Реформа охорони здоров’я отримала нове дихання і восени 
2016 року уряд схвалив низку програмних документів, які 
базуються на попередніх напрацюваннях відповідної 
Стратегічної дорадчої групи. У 2014-2015 році експерти 
Стратегічної дорадчої групи з реформи системи охорони 
здоров’я, у співпраці з Міністерством охорони здоров’я та 
міжнародними донорами, створили аналітичний документ, 
якийякий заклав основу Національної стратегії реформування 
політики у сфері охорони здоров’я на 2015 – 2025 роки. 
Наприкінці 2015 року уряд схвалив два ключові елементи 
Національної стратегії: концепцію реформування 
фінансування системи громадського здоров’я та концепцію 
розвитку системи громадського здоров’я. 

Практичним впровадженням реформи у сфері охорони 
здоров’я у форматі, опрацьованому Міністерством спільно з 
експертами СДГ, стали запровадження механізму 
реімбурсації (відшкодування) вартості ліків, спрощення 
реєстрації медичних препаратів, які вже пройшли 
реєстрацію у країнах з жорсткою регуляторною системою 
стосовно реєстрації лікарських засобів (країни ЄС, США, 
ЯпоніЯпонія), продовження закупівель медичних препаратів. 
Експерти СДГ також працювали над розробкою концепції 
забезпечення доступу до медичних послуг через створення 
госпітальних округів у контексті реформи децентралізації.

Важливим елементом роботи експертів Стратегічних 
дорадчих груп стало сприяння органам державної влади у 
впровадженні запропонованих раніше реформ.  Зокрема, 
експерти «Харківської правозахисної групи» розробили  в 
рамках реформи МВС та міліції нову інституційну модель 
кримінального блоку органів Національної поліції та 
здійснила тестування її ефективності в межах пілотного 
проектупроекту в Управлінні Національної поліції у Львівській 
області. Консультативною групою також розроблені 
проекти відповідних змін до Кримінального Кодексу, 
Кримінально-процесуального Кодексу, закону про 
Національну поліцію, законопроектів про кримінальні 
проступки, про детективів та інших. Також було розроблено 
проект концепції інформатизації МВС і запровадження 
окремихокремих її компонентів для МВС та центральних органів 
виконавчої влади. Крім того, впроваджено модель 
здійснення громадського контролю за діяльністю МВС.

Велику увагу у рамках цього блоку проектів було надано 
реформі освіти. «Інститут розвитку освіти» підготував 
концепцію та проект закону «Про загальну середню освіту», 
розробив пропозиції щодо оновлення навчальних програм 
для молодшої школи з метою розвантаження змісту, 
оновлення матеріалу та побудови програм на основі 
компетентнісного підходу. 

Фонд продовжує роботу над інституалізацією нової культури 
вироблення публічної політики, належної комунікації реформ 
усіма зацікавленими сторонами і посиленням спроможності 
незалежних і фахових аналітичних центрів, спроможних 

зробити вагомий внесок у розвиток якісної публічної політики. 
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«Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти» у 
межах експертної спільноти порталу «Освітня політика» 
провело 9 щомісячних оnline-опитувань, 9 щомісячних 
віртуальних «круглих столів»; також проводилися публічні 
Інтернет-дискусії з актуальних проблем освітньої політики, 
опрацювання можливих альтернативних варіантів розвитку 
освіти як основи для майбутніх політичних рішень. «ЕдКемп 
Україна»,Україна», у рамках проекту «Діти і папери: як досягти 
балансу у школі?», провело опитування вчителів та 
адміністраторів загальноосвітніх шкільних закладів щодо 
обсягів та напрямів дебюрократизації їхньої діяльності. На 
основі опитування та подальшого відкритого 
онлайн-обговорення його результатів було розроблено 
рекомендації щодо шляхів оптимізації документообігу в 
сиссистемі загальної середньої освіти.

Реалізація проектів СДГ засвідчила надзвичайну важливість 
комунікації реформ, як інструменту формування нової якості 
суспільної дискусії щодо подальшого розвитку публічної 
політики. З цією метою Фонд підтримував проекти 
спрямовані як на загальну зміну культури комунікації

і обговрення реформ (Український кризовий медіа-центр, 
проект PolitEyes) так і на обговорення конкретних реформ з 
конкретною цільовою аудиторією (Інтерньюз Україна, 
проект на обговорення реформи енергоефективності з 
регіональними ЗМІ). 

ЗЗавершуючи роботу у форматі СДГ, Фонд продовжує 
роботу над інституалізацією нової культури вироблення 
публічної політики, належної комунікації реформ усіма 
зацікавленими сторонами і посиленням спроможності 
незалежних і фахових аналітичних центрів, спроможних 
зробити вагомий внесок у розвиток якісної публічної 
політики. 
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ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ НЕЗАЛЕЖНИХ 
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 
Ініціатива з розвитку аналітичних центрів України впроваджується Міжнародним фондом 
«Відродження» у партнерстві з Фондом аналітичних центрів Фундації Відкритого суспільства в Європі 
(TTF OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні з 2014 року. Ініціатива покликана 
покращити якість та практику прийняття рішень органами влади через підвищення рівня довіри до 
аналітичних центрів та зміцнення їхньої ролі у процесі ухвалення рішень.

Зміна ролі аналітичних центрів у процесі прийняття 
державних рішень можлива через зміцнення їхнього 
інституційного потенціалу. Для цього в рамках Ініціативи 
для аналітичних центрів та громадських організацій, що 
мають аналітичну складову, розроблено інструмент 
самооцінки. Інструмент дозволяє виявити сильні та слабкі 
сторони їхньої організаційної спроможності за сімома 
основнимиосновними категоріями, кожна з яких має набір індикаторів 
з балами. Результат оцінки дає організації «зріз» її сильних і 
слабких сторін і стає підґрунтям для визначення цілей 
організаційного розвитку.

У рамках проекту спільними зусиллями Інституту світової 
політики, Фонду демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва, 
Vox Ukraine та Донецького інституту інформації 
підготовлено звіт «Аудит Мінських домовленостей» у 
співпраці з Інститутом відкритого суспільства у Європі та 
Офісом зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі. 
Звіт, у якому надано огляд Мінських домовленостей та 
запропонованозапропоновано три сценарії вирішення конфлікту, було 
презентовано у Брюсселі, Києві та Краматорську.



У співраці з платформою онлайн-освіти «Прометеус» Фонд підтримав створення циклу онлайн-курсів. 
Серед цих курсів, зокрема:

«Аналіз даних» – дисципліна, що 
займається збором і вивченням 
інформації та прийняттям рішень на 
основі аналізу великих обсягів даних про 
державу, суспільство, економіку та 
оточуючий світ. Аналіз даних дозволяє 
виявити невидимі закономірності та 
ревреволюційно покращити процес 
прийняття рішень в державному 
управлінні, охороні здоров’я, освіті, 
економіці, бізнесі та майже всіх інших 
галузях людської діяльності.

Кількість слухачів – 11 776 осіб. 

Курс «Візуалізація даних» дає 
розуміння про методи збору та 
попередньої підготовки даних для 
аналізу та візуалізації результатів. Цей 
курс про те, як правильно кодувати 
дані у візуальній формі. 

Кількість слухачів – 13 481 осіб. 

Курс «Машинне навчання» надає ши-
рокий погляд на галузь, методи і алго-
ритми машинного навчання. Ті, хто 
оволодіють цим курсом, зможуть 
приступати до розв’язання реальних 
задач у галузі науки про дані.

Кількість слухачів курсу – 7 741 осіб.

У 2016 році 8 аналітичних центрів – учасників Ініціативи – провели 17 
спільних досліджень з органами влади, зокрема - «Незалежні аналітичні 
центри і органи влади: партнери у просуванні реформ чи дві паралельні 
реальності?» (Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва), 
«Кримско-татарська автономія у складі України: яким буде новий Крим?» 
(«Європа без бар’єрів»), «Проблеми відновлення українського мовлення в 
Донецькій області» (Донецький інститут інформації), «Моделі монетизації 
субсидій:субсидій: час обирати» (DiXi Group) та дискусійні записки Інституту світової 
політики щодо двосторонніх відносин України з ключовими 
країнами-партнерами «Аудит зовнішньої політики України» та «Аудит 
зовнішньої політики. Рекомендації до Стратегії зовнішньої політики».
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КОМУНІКАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА РЕФОРМ
Український кризовий медіа-центр (УКМЦ) працював над 
розвитком стратегічної комунікації, що дозволило б ЗМІ 
компенсувати нестачу власних ресурсів на підготовку 
якісних матеріалів із роз’яснення реформ. УКМЦ також 
розпочав проект «Slow Journalism: складні реформи 
простою мовою для людей, які досі потребують 
інформації». На основі УКМЦ створено відкритий 
аналітичнийаналітичний медіа-центр, який в режимі онлайн 
відстежує події, що викликають найбільшу увагу медіа. 
Також центр забезпечує ЗМІ та проактивну громадськість 
аналітичними матеріалами, що дозволяють краще 
розуміти та критично оцінювати публічні заяви та тези 
політиків, експертів, урядовців щодо впровадження 
реформ. Крім того, УКМЦ розпочав «Проект із комунікації 
ссудової реформи», покликаний висвітлювати перебіг 
судової реформи та її результати, отримувати зворотний 
зв’язок від жителів регіонів щодо ходу реформи та 
залучати представників юридичної спільноти і громадян 
до її реалізації.

Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій налагодив «Діалог зі сприяння торгівлі: 
підготовка рекомендацій щодо розвитку спроможності 
приватно-державного діалогу з питань формування 
відповідальної торговельної політики» з акцентом на 
впровадження заходів зі спрощення процедур торгівлі та 
дерегуляції. Результати досліджень та інші аналітичні 
маматеріали, експертні пропозиції й рекомендації подані до 
Урядового офісу з питань європейської інтеграції, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
інших центральних органів виконавчої влади.

Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе розпочав 
проект «Комунікаційна підтримка реформи податкової 
системи», спрямований на ефективне впровадження 
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реформ, які реалізує Міністерство фінансів. Метою проекту 
є збільшення обізнаності, формування більш позитивного 
сприйняття цих реформ у публічній сфері та посилення їх 
громадської підтримки. Досягати цього планується шляхом 
підвищення спроможності Міністерства фінансів щодо 
комунікації реформ і збільшення кількості та доступності 
інформаційних матеріалів щодо реформи ДФС, митниці, 
поподаткової міліції та податкової системи.   

Громадська організація «Агенція інноваційної демократії» 
створила «Електронну платформу для сприяння залученню 
громадянського суспільства у законодавчі процеси». 

Проект покликаний посилити професійність та 
відповідальність українських парламентарів. Електронна        
платформа дозволяє регулярно оприлюднювати позиції 
експертної спільноти з приводу законодавчих пропозицій 
та отримувати персоналізований рейтинг політичних 
фракцій та депутатів щодо підтримки (спротиву) 
реформуванню ключових сфер суспільно-політичного й 
екекономічного життя. Платформа сприяє підвищенню 
фаховості дискусії, залученню громадськості та 
експертного середовища до контролю за законотворчими 
процесами та участі в публічній політиці.

Фонд також підтримав низку інших проектів, спрямованих на посилення комунікації реформ, зокрема: 

«Reform Watch» - журналістський проект Фонду з розвитку ЗМІ, який забезпечив англомовне висвітлення 
процесів реформування України на сайті kyivpost.com і друкованому виданні – газеті Kyiv Post;

«ВоксЧек» - проект, який перевіряє на достовірність висловлювання українських політиків, щоб протидіяти 
політичному популізму та підвищити рівень відповідальності українських політиків за свої публічні 
висловлювання. 

Експертний центр «Аналітика, супровід, консалтинг реформ» - підтримка уряду  в реалізації та інформуванні 
громадськості щодо впровадження реформ шляхом розробки та комунікаційної стратегії щодо окремих 
напрямків реформ та урядових рішень.
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ, 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ Й 
ПІДЗВІТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ



с. 28

с. 29

с. 30

с. 31

ГРОМАДСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА 
ЕКСПЕРТИЗА ЗАКОНОДАВСТВА

НЕЗАЛЕЖНИЙ АНАЛІЗ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ПОШУКОВО-АНАЛІТИЧНА 
СИСТЕМА 007

ПІДТРИМКА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO

с. 32

с. 32

с. 33

с. 34

с. 35

ІТ-СЕРВІСИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ВЕЛИКІЙ КОРУПЦІЇ 
В УПРАВЛІННІ ІНФРАСТРУКТУРОЮ

ПРОЗОРА «ПАРТІЙНА КАСА» ТА ПІДЗВІТНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

с. 35 УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВПРОВАДЖЕННІ МІЖНАРОДНОЇ 
ІНІЦІАТИВИ З ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ

РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ 
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ

ПІДТРИМКА ЖУРНАЛІСТСЬКИХ 
РОЗСЛІДУВАНЬ

РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ 
АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ

27



У 2016 році Фонд продовжив підтимувати проекти, які створюють дієві інструменти боротьби з 
корупцією та підвищують підзвітність органів державної влади перед громадянами. Фонд підтримав: 
удосконалення антикорупційного законодавства; впровадження прозорої системи державних закупівель; 
розкриття інформації про бенефіціарних власників; відкриття доступу до публічних реєстрів та 
бюджетів; розширення потенціалу для використання даних, які були відкриті для громадськості за 
останні роки; журналістські розслідування; залучення громадських експертів та лідерів громади до 
реалізації Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI). 

ГРОМАДСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА 
ЕКСПЕРТИЗА ЗАКОНОДАВСТВА 
Фонд підтримав роботу Ради громадських експертиз при Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 
корупції. Головне завдання Ради громадських експертиз – не допустити прийняття двозначних норм, які можуть створювати 
сприятливі умови для корупційних правопорушень. Завдяки роботі Ради Комітету вдалося значно скоротити час, необхідний 
для підготовки до розгляду законопроектів. Більшість зауважень, висунутих експертами Ради, враховуються Комітетом, і 
жоден законопроект, який отримав негативний експертний висновок, не став законом. Попри колосальне навантаження, 
юридичніюридичні консультанти встигають опрацьовувати законопроекти вчасно та вносити пропозиції, щоб до сесійної зали подався 
вже вдосконалений варіант законопроекту. 

200
законопроектів 
проаналізовано

1603
висновків до 
законопроектів 

розробили і подали на 
розгляд Комітету 

0
законопроектів, які 
отримали негативний 
експертний висновок, 
стали законами

75%
зауважень 

експертних Рад 
Комітет врахував
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НЕЗАЛЕЖНИЙ АНАЛІЗ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Експерти Центру політико-правових реформ, Transparency 
International Україна, громадської платформи 
«Реанімаційний пакет реформ» дослідили стан реалізації 
засад антикорупційної політики держави у 2016 році. 
Результати дослідження показують, що Антикорупційна  
стратегія на 2014–2017 роки та Державна програма щодо 
її реалізації виконані лише на 60%. Більшість із 44 
комплекомплексних заходів Антикорупційної стратегії, що були 
запроваджені у 2016 році, дали лише частковий результат. 
А переважна більшість завдань для різних органів влади 
(78%), визначених Державною програмою, не виконана 
зовсім. 

З 5 найважливіших антикорупційних зобов’язань, 
означених у Коаліційній угоді, парламент вчасно й якісно 
реалізував лише одне – ухвалив закон, покликаний 
забезпечити прозорість фінансування політичних партій та 
виборчих компаній. Уряд не виконав і половини з 
прописаних у Плані пріоритетних дій на 2016 рік 
антикорупційних заходів, зокрема, це стосується 
функціонуванняфункціонування Національного агентства з питань 
запобігання корупції (НАЗК), виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних дій, 
функціонування Державного бюро розслідувань (ДБР). 

СТАН ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ, ДЕРЖПРОГРАМИ 
З РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

СТАН ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ, ДЕРЖПРОГРАМИ,
ЩО МАЛИ БУТИ РЕАЛІЗОВАНІ ДО 01.03.2017

СТУПІНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ  ЦІЛЕЙ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
ВИЗНАЧЕНИХ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ
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ПОШУКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА 007 

Там можна працювати з базою трансакцій Казначейства, 
яка налічує понад 40 млн трансакцій. Однак портал не 
передбачає додаткових інструментів пошуку, візуалізації, 
порівняння та просування даних про публічні фінанси. 
Сервіс «007» дозволяє вирішити цю проблему та 
використовувати різні критерії пошуку (контекст, назва 
розпорядників та одержувачів публічних коштів, географія, 
типтип послуг тощо), а також будувати інфографіку щодо руху 
коштів між контрагентами за трансакціями та 
електронними тендерами. Система «007» отримала 
номінацію «ІТ» від Studway Awards 2016.

Міністерством фінансів України на реалізацію Закону 
України «Про відкритість використання публічних коштів» 
створений веб-портал www.e-data.gov.ua, який (як і Проект 
«Пошуково-аналітична система 007») є сервісом для 
пошуку та візуалізації аналітичної інформації про 
використання публічних коштів, яка публікується на 
порталі публічних коштів Є-data. Сам портал є найбільшою 
базоюбазою даних з публічних фінансів в Україні, яка надає 
найпростіший та дієвий інструмент контролю за 
використанням коштів платників податків. 

30



31

ПІДТРИМКА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO 
У 2016 році завершився період функціонування системи в 
пілотному режимі, і з 1 серпня 2016, з набранням чинності 
Закону України «Про публічні закупівлі», перехід на систему 
ProZorro став обов’язковим для всіх державних замовників. 
Нині кількість тендерів у системі вже перевищила 200 
тисяч. Кількість замовників, що приєдналися до системи, 
становить понад 10 тисяч. Середня кількість пропозицій на 
одні одні торги – 2,62, загальна сума економії – 3,87 млрд грн. 

Фонд підтримував ProZorro, починаючи ще з розробки 
системи, і продовжував це робити в 2016 році. За 
підтримки Фонду, фахівці Transparency International Україна 
допомогали державі, замовникам, бізнесу та 
громадськості перейти на нову систему публічних 
закупівель, підвищити рівень довіри до публічних 
закупівель та посилити конкурентність, брали участь у 
створенністворенні центру експертизи з підготовки тренерів на базі 
держпідприємства ProZorro. 

165
навчань, у яких взяло участь 
понад 9000 представників 
замовників, бізнесу та 
громадськості

«агентів ProZorro» 
підготовлено, які надають 
професійну допомогу, 

консультації, навчання для 
замовників та бізнесу щодо 

системи 

регіональних тренерів 
«агентів ProZorro», які 
надають професійну 
допомогу, консультації, 
навчання для замовників      

та бізнесу 

рекомендацій Комісії з 
оскарження на допорогових 
закупівлях були враховані     
на користь скаржників

16 900 25%
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ІТ-СЕРВІСИ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ВЕЛИКІЙ КОРУПЦІЇ 
В УПРАВЛІННІ ІНФРАСТРУКТУРОЮ 
Громадська організація «1991 Open Data Incubator» та Міністерство інфраструктури України провели, за підтримки Фонду, 
хакатон, де відібрали 5 інноваційних проектів для забезпечення прозорих процесів управління інфраструктурою України. Ми 
очікуємо, що ці сервіси допоможуть наладити взаємодію між державними органами та громадськістю.

BI Bot
сервіс, що показує 
зв’язки та бізнес- 
аналітику в сфері 
публічних фінансів

7 Red Lines
система моніторингу 
рухомого складу 
залізниці

8 KOLO
сервіс, що генерує 
доказову базу на снові 
великих даних для 
розслідувань

Е-квиток
сервіс, що пропонує 
заходи з підвищення 
ефективності продажів 
квитків Укрзалізниці

Розумна країна
сервіс для управління 
якістю обслуговування 
клієнтів топ-менеджерами 
державних компаній

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖРЕЄСТРІВ ДЛЯ КРАЩОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ДАНИХ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
Громадські організації «Інститут розвитку регіональної 
преси» та ГО «Канцелярська сотня» проаналізували роботу 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
Основна мета проекту полягала у виявлені проблем у 
роботі Реєстру та наданні пропозицій щодо шляхів їх 
усунення. Організації проаналізували 83 844 записів у 4 
групах реєстрів, а також провели опитування близько 50 
користувачів користувачів Реєстру. 

Параметрами для аналізу Реєстру були:

Виявилося, що серед опитаних, переважно 
журналістів-розслідувачів, для яких Реєстр є важливим 
інструментом роботи, лише 5% задоволені його роботою. 
Решта 95% були незадоволені: недостатністю даних; якістю 
роботи пошукової системи; інтерфейсом; необхідністю 
платити гроші за отримання інформації.

зручність у користуванні,

інформаційна відкритість (повнота Реєстру),

відповідність нормативно-правовим актам.



У 2016 році почав працювати веб-портал «Партійна каса», 
який відкриває джерела фінансування політичних партій. 
Завдяки порталу, кожен може дізнатись про спонсорів 
політсил та контролювати витрати державних коштів на 
діяльність політичних партій. 53% країн світу мають вже 
подібні веб-портали. Сайт поділений на чотири головні 
частини: «інформація про політичні партії», «гаряча тема 
тижня»,тижня», «топ-новини політичних партій» і «повідомити про 
корупцію». 

Вже зараз сайт містить дані про доходи, витрати, борги, 
майно шести парламентських партій та 30 політсил, 
представлених в обласних радах та обласних центрах. 
Моніторинг фінансових звітів політичних партій здійснював 
Центр політичних студій та аналітики «Ейдос». У разі 
виявлення порушень законодавства про фінансування 
політичних партій команда проекту подавала запити до 
НАЗКНАЗК та привертала увагу громадськості до важливості 
прозорості партійних фінансів.

проаналізовано 6 парламентських партій 
(Опозиційний блок, Народний фронт, 
Об’єднання Самопоміч, БПП «Солідарність», 
Батьківщина, Радикальна партія Олега Ляшка) 

Виявлено близько 500 порушень 
законодавства  

10 запитів до НАЗК 
було підготовлено 

Порушення у фінансових звітах партій 
здебільшого стосуються фінансування 
іноземцями, заниження витрат на оренду 
офісів та зарплатню, приховування частини 
витрат, невчасного оприлюднення звітів, не 
відкриття банківських рахунків.

ПРОЗОРА «ПАРТІЙНА КАСА» ТА ПІДЗВІТНЕ 
ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 
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Антикорупційні журналістські розслідування мають значний суспільний резонанс і безпосередній 
вплив на викриття корупційних оборудок та усунення можливостей для зловживань. Наприклад, 
після сюжетів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Вищий господарський суд скасував привати-
зацію двох будівель Міністерства освіти і науки в центрі Києва. Антимонопольний комітет України 
наклав 431 млн грн штрафу на тютюнового монополіста. Спеціальна антикорупційна прокуратура 
(САП) розслідує незаконне збагачення заступника начальника слідчого управління м. Києва. 

Близько 50 розслідувань проведено ГО «Львівська група» http://lviv.nashigroshi.org/,             
ГО «Бюро» (Дніпропертровськ) http://buroua.com/ , ГО Центр локального 
самоврядування , Наші гроші ТВ https://bihus.info/projects/nasi-grosi-tv ,                               
ГО Агенція журналістики даних http://texty.org.ua/

Матеріали журналістського розсідування громадської організації «Бюро» у 
Дніпропетровську лягли в основу кримінального провадження за фактом 
«завищення вартості будівельних матеріалів при виконанні реконструкції 
пішохідних зон по пр. К.Маркса та вул. Гоголя м. Дніпропетровська» та були 
долучені до матеріалів кримінальної справи.

Після розслідування Центру локального самоврядування щодо неякісного 
будівництва фортифікацій в зоні АТО «Кому війна, кому мати рідна: 
фортифікації посипалися», Держаудитслужба повідомила, що додатково 
перевірить витрати комунального підприємства «Управління капітального 
будівництва» в Запорізькій області.

Після розслідування Центру локального самоврядування щодо розподілу 
коштів білоцерківського міського бюджету «Уникаючи ProZorro. Хто 
заробляє на бюджеті Білої Церкви», органи прокуратури відкрили дві 
кримінальні справи і додатково триває ще одна перевірка.

ПІДТРИМКА ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 
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РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНІЦІАТИВ 
Спільно з регіональною владою Фонд підтримав низку 
проектів, спрямованих на втілення механізмів громадського 
контролю у сфері протидії корупції на території Одеської 
області. За нашої підтримки було проведено 52 
антикорупційних розслідувань на Одещині, опубліковано 
22  журналістських розслідування у безпековому секторі 
Одеської області. Було проведено 12 антикорупційних 
екекспертиз, результати яких були передані до місцевих 
органів влади, Верховної ради України, Антикорупційного 
бюро, Державної регуляторної служби та профільних 
комітетів Верховної Ради України.  Матеріали 9 
розслідувань передані до судів та правоохоронних органів.  

На Заході України антикорупційні ініціативи також набирали 
обертів. Результати роботи цих ініціатив були представлені 
на Антикорупційному форумі у Дрогобичі. За результатами 
форуму активісти напрацювали механізми антикорупційної 
діяльності за декількома напрямками: публічність 
використання бюджетних коштів, прозорість у використанні 
землі та майна. Ці механізми можуть реалізовуватися 
громадянськимгромадянським суспільством та владою в органах місцевого 
самоврядування й в інших областях України. А Резолюція 
форуму містить рекомендації до Антикорупційної стратегії 
Львівської області.

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВПРОВАДЖЕННІ 
МІЖНАРОДНОЇ ІНІЦІАТИВИ З ПРОЗОРОСТІ 
ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ 
Видобувна галузь України, де щороку обертаються 
мільярди доларів і яка має високі корупційні ризики, 
потребує змін. Протягом 10 років Фонд активно займався 
підготовкою фахівців з питань прозорості у сфері 
видобувних галузей серед громадянського суспільства, 
привертав увагу до теми в медіа, підтримував розробку 
нормативно-правової бази та адвокатував її в органах 
дедержавної влади.  

У 2013 році Україна отримала офіційний статус 
країни-кандидата Ініціативи. Коли за впровадження 
Стандартів ЕІТІ стала відповідальна офіційна Україна, під 
тиском громадськості було відкрито інформацію про 
видачу ліцензій на користування надрами, 
транспортування природних ресурсів територією України, 
став обов’язковим аудит платежів компаній та доходів у 
місмісцеві та державний бюджети від видобувних компаній 
тощо. Україна також стала першою країною, яка відкрила 
для публіки реєстр бенефіціарних власників та готується до              

другої спроби ухвалення законопроекту про посилення 
прозорості у видобувних галузях, який було розроблено 
також за підтримки МФВ. 

ППротяном 2016 року експерти готували для представлення 
громадськості другий звіт України в рамках Ініціативи 
прозорості видобувних галузей (EITI) за 2014-2015 роки. У 
звіті окреслено прогрес України за ці роки на предмет 
прозорості та ролі видобувної галузі в економіці України, 
подано інформацію про запаси та обсяги видобутку вугілля, 
нафти та газу, залізних, марганцевих та титанових руд. У 
липнілипні 2017 року Україну чекає перша валідація щодо 
відповідності Стандартам ЕІТІ. У перспективі - отримання 
статусу країни, що імплементує ЕІТІ. Україна вже стала 
лідером ЕІТІ у Євразійському регіоні і може бути орієнтиром 
для інших держав щодо впровадження кращих практик у 
сфері прозорості видобувних галузей – зокрема, у частині 
впливу інститутів громадського суспільства на процеси 
впровадвпровадження та розвитку ЕІТІ в країні.



СПРИЯННЯ РЕФОРМІ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
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РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

ЗМІЦНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

РОЗВИТОК СИСТЕМИ 
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
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Фонд визначає реформу децентралізації та розвиток місцевої демократії як один із ключових 
пріоритетів. Одним з результатів Революції гідності є значне підвищення громадської 
активності й інтерес членів територіальних громад до безпосередньої участі у вирішенні 
місцевих проблем, а також розвитку системи самоорганізації населення. Відтак, у 2016 році 
Фонд підтримував ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на зміцнення 
організаційного потенціалу територіальних громад, аби вони були здатні здійснювати 
самоврядування на практиці.
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У 2016 році Фонд продовжив підтримку діяльності в 
цьому напрямку, особливо в контексті сприяння реа-
лізації положень Законів України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» та «Про співро-
бітництво територіальних громад», які передбачають 
використання різних форм безпосередньої участі 
громадян у процесах об’єднання та співробітництва 
територіальних громад. Крім цього, внаслідок об’єд-
нання територіальних громад є потреба у розвитку 
системи органів самоорганізації населення в населе-
них пунктах, на території яких не розташовані органи 
місцевого самоврядування. Відповідна діяльність 
також сприятиме реалізації положень Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського суспіль
ства в Україні на 2016-2020 роки. Задля підтримки 

розвитку та укорінення традицій безпосередньої 
участі громадян на місцевому рівні, Фонд підтриму-
вав проекти, що посилювали спроможність членів 
територіальних громад міст, сіл та селищ.

Зокрема, Фонд підтримує становлення Мережі регіо-
нальних ресурсних центрів з розвитку самоорганіза-
ції та місцевої демократії, які надають допомогу тери-
торіальним громадам у розробці їх стратегій, статутів 
та місцевих процедур, спрямованих на підвищення 
прозорості та якості самоврядування і залучення до 
нього громадян. У 2016 році Мережа об’єднувала 12 
центрів по всій Україні. 
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Завдяки проекту з розробки, публічного обговорення, 
лобіювання ухвалення та впровадження стратегічних 
документів новоутворених об'єднаних територіальних 
громад, в 11 регіонах України були розроблені 
довгострокові та середньострокові стратегії розвитку 
відповідних об’єднаних територіальних громад. Наразі у 
всіх громадах, де виконувався проект, такі Стратегії 
прийнятіприйняті сільською, селищною або міською радами та 
розпочато процес їх практичного          втілення.

За підтримки Фонду, Всеукраїнська асоціація сприяння 
самоорганізації населення дослідила результати перших 
виборів старост, проаналізувала регулювання їх діяльності 
на місцевому рівні та виробила рекомендації, які були 
враховані при доопрацюванні законопроекту щодо статусу 
старост. Було досліджено роль органів самоорганізації 
населення у системі управління об’єднаної територіальної 
громадигромади (ОТГ), судову практику за результатами першого 
року функціонування ОТГ, кластерний підхід до розвитку 
ОТГ як засіб досягенення їх економічного зростання, 
проведено аналіз досвіду використання електронних 
петицій у обласних центрах України.  

За підтримки Фонду в Одесі відбулася ХІ Міжнародна 
конференція з питань самоорганізації населення, яка 
об’єднала громадських лідерів та експертів з України, Італії, 
Грузії, Білорусі, Польщі, Естонії, США та представників 

влади місцевого і державного рівня. Захід організували 
Асоціація сприяння самоорганізації населення та Одеський 
інститут суспільних технологій спільно із Європейською 
асоціацією місцевої демократії (ALDA). На конференції було 
презентовано результати міжрегіонального дослідження 
участі громадськості в процесах об’єднання та розвитку 
територіальних громад. За його результатами, 78,8% 
респонреспондентів зазначили, що в їхній громаді активно 
проводились громадські обговорення щодо об’єднання 
територіальних громад. Основними аргументами «за» 
об’єднання стали більш потужний бюджет, покращення 
якості соціальних послуг та більш заможна громада.

Також в межах проекту «Соціальний діалог задля розвитку 
громад в України в контексті реформи децентралізації» був 
підготований Аналітичний звіт за підсумками 
міжрегіонального дослідження участі громадськості у 
процесах об’єднання та розвитку територіальних громад. 
Це комплексне міжрегіональне дослідження проведене у 
Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Луганській, 
МиМиколаївській та Одеській областях. У цих регіонах було 
досліджено 46 територіальних громад. Окремо 
досліджувались три види територіальних громад: ті, що 
вже об’єднались (20 об’єднаних територіальних громад), ті, 
що планують об’єднатись (12 територіальних громад), і ті, 
що спробували об’єднатись, але зазнали невдачу (14 
територіальних громад). 

20 2000
осіб пройшли навчання        
з використання 

інструментів місцевої 
демократії

щонайменше щонайменше
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СПРИЯННЯ РЕФОРМІ 
СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я
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ВІДКРИТЕ ЗВІТУВАННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
ЩОДО БЮДЖЕТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПАЦІЄНТАМ 
ВАРТОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (РЕІМБУРСАЦІЯ)



У 2016 році Фонд зосередив свою діяльність на підтримці 
включення принципу громадського здоров’я у системну 
реформу охорони здоров’я; на покращенні доступу до 
необхідного лікування через первинну ланку медичної 
допомоги; а також на просуванні моделей відповідального 
фінансування охорони здоров'я на національному та 
регіональному рівнях. Завдяки цим ініціативам, права 
людинилюдини закріпленні у підході до реформи сисмеми охорони 
здоров’я.  
У 2016 році Фонд працював над впровадженням і захистом 
основних досягнень Стратегічних дорадчих груп (СДГ) та 
пацієнтських організацій. По-перше, державні закупівлі 
лікарських засобів були передані в управління міжнародним 
організаціям, що дозволило вже в перший рік досягти 
економії близько 40% бюджетних коштів. По-друге, 
спрощено вимоги до державної реєстрації лікарських 
зазасобів, які вже пройшли реєстрацію у країнах ЄС, чим 
усунуто численні бюрократичні бар’єри і покращено доступ 
до лікарських засобів для українських пацієнтів. По-третє, 
було створено систему відшкодування вартості лікарських 
засобів, які належать до Національного переліку. Експерти 
СДГ також працювали над розробкою концепції 
забезпечення доступу до медичних послуг через створення 
ггоспітальних округів у контексті реформи децентралізації.  
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ПІДТРИМКА СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ОСНОВНИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ’Я МОЗ УКРАЇНИ

Завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» і благодійного фонду «Медицина і право», у 2016 році Експертний 
комітет розробив перший Національний перелік лікарських засобів за новою методологією. Даний Національний перелік стане 
основою для проведення закупівель лікарських засобів за бюджетні кошти на національному та регіональному рівнях. За 
результатами роботи Експертного комітету Кабінет Міністрів України затвердив дві Постанови: про  реімбурсацію та про 
регулювання цін на основні лікарські засоби. 

У рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов’язання оптимізувати систему 
громадського здоров'я. Йдеться про необхідність переорієнтації функцій усієї сфери громадського здоров'я з контролюючої, яка 
несе корупційні ризики, на профілактичну, спрямовану на запобігання розвитку захворювань і підтримку здорового способу 
життя. Для цього було створено Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Фонд підтримав 
створення Центру громадського здоров’я як нової структурної та функціональної складової системи охорони здоров’я в Україні 
на національному та регіональному рівнях. 
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80 управлінців сфери охорони здоров’я з України, Литви, Румунії та Польщі зібрались на третій Літній 
школі «Трансформація систем охорони здоров’я: Східна Європа 2016», аби віднайти дієві рішення за 
сучасних умов та ресурсів в охороні здоров’я. Літня школа - це освітня та інформаційна платформа 
для управлінців у системі охорони здоров'я, яка стимулює процес реформ у країнах Східної Європи, 
відповідаючи особливим потребам і умовам цього регіону. Наслідуючи приклад Літної школи в Лугано 
(Швейцарія), український майданчик для навчання та обміну досвіду започаткували Школа охорони 
здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» та україно-швейцарська 
програмапрограма «Здоров’я матері та дитини» за фінансової підтримки Швейцарського бюро 
співробітництва в Україні та Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а згодом приєдналися Міжнародний 
фонд «Відродження» та PACT у рамках Проекту USAID.



ПРОЗОРІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 2016-2017 
За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 
благодійний фонд «Пацієнти України» забезпечив постійний 
громадський контроль за прозорістю, підзвітністю та 
ефективністю використання бюджетних коштів у галузі 
охорони здоров’я. Завдяки поєднанню зусиль реформаторів 
у Міністерстві охорони здоров’я та громадської кампанії, 
функції державних закупівель лікарських засобів на 
перперехідному етапі реформування системи охорони здоров'я 
було передано від МОЗ до міжнародних організацій. Крім 
того, закупівлі здійснювалися під пацієнтським 
моніторингом.

У 2016 році громадські експерти спільно з Міністерством охорони здоров’я розробили Концепцію відшкодування лікарських 
засобів на основні захворювання з розрахунками для трьох програм лікування (гіпертензія, діабет II типу, бронхіальна астма). 
Концепція була затверджена у 2016 році, а впровадження реімбурсації починається вже у 2017 році. Відшкодування вартості 
ліків, що входять до Національного переліку лікарських засобів - це необхідний крок на шляху довгострокових системних змін 
у галузі державного забезпечення доступності медичних препаратів. 

500
млн грн закладено на відшкодування 

ліків у бюджеті-2017

350
млн грн на ліки проти 

сердцево-судинних захворювань

100
млн грн на ліки проти 
діабету II типу

50
млн грн на ліки проти 
бронхіальної астми

КОНЦЕПЦІЯ
розроблена на основі досвіду 

8 країн Європи

ГРОШІ
можуть бути перерозподілені між  різними 
групами пацієнтів з різними захворюваннями

44

виділено для держзакупівель через міжнародні організації 
за напрямками: онкологія, гепатити, дитяча гемофілія, 
туберкульоз, рідкісні (орфанні) захворювання тощо 

дол
грн2 197 214 793

800 000 000
зекономлено коштів у 2016  році 



ПУБЛІЧНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
НАЯВНІСТЬ ЛІКІВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Важливим аспектом реформування системи охорони 
здоров’я є необхідність підвищення доступності та якості 
медичної допомоги через розробку та впровадження 
мінімального пакету життєво необхідних лікарських 
засобів, що стануть доступними для пацієнтів на 
безоплатній основні через нову модель надання первинної 
медичної допомоги населенню. В Україні щороку держава 
виділяєвиділяє кошти на закупівлю ліків. Сотні медикаментів, 
оплачених державою, доступні для лікування хворих. Проте 
через недобросовісних лікарів та корупційні схеми пацієнти 
не отримували безкоштовних ліків.  
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Звичною стала практика перепродавати хворим ті 
препарати, які закупила держава. Сьогодні, завдяки 
зусиллям громадських активістів, списки безкоштовних 
медпрепаратів, закуплених за державний кошт та наявних в 
лікарняних закладах Одеської області стали відкритими. 
Відтепер в Одесі та області кожен пацієнт має змогу 
ознайомитися з переліком ліків, які закуповуються за кошти 
дедержавного та місцевого бюджетів. Усі вони опубліковані на 
сайті: liky.odesa.ua. 

Тисячі українців помирають без ліків, через корупційні схеми в лікарнях. 
Держава закупляє ліки, проте майже ніхто із пацієнтів не отримував цих 
препаратів. Причина одна: з року в рік ліки, закуплені за бюджетний кошт, 
перепродають. Завдяки політичній волі в Одеській області та підтримці 
фонду «Відродження», вдалося відкрити списки препаратів (liky.odesa.ua),   
що є в кожній лікарні регіону. Ця ініціатива дає можливість кожному 
пацієнту зайти на сайт, перевірити наявність потрібних ліків у своїй 
лілікарні та вимагати їх у лікаря. Ми пройшли шлях від ідеї до результату, 
який долає корупційні схеми в лікарнях. Понад 20 тисяч мешканців Одеської 
області скористалися цим ресурсом, а  досвід Одеси поширюється на інші 
регіони України і найближчим часом ми плануємо запустити всеукраїнський 
сайт із відкритими списками ліків під назвою «Є-ліки»

ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, 
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР БФ «ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ»
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ВІДКРИТЕ ЗВІТУВАННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
ЩОДО БЮДЖЕТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Реформа у  сфері охорони здоров’я передбачає 
запровадження механізмів підзвітності у фінансуванні 
системи охорони здоров’я. Фонд підтримав просування 
підходів раціонального та підзвітного використання коштів 
на охорону здоров’я через розвиток спроможності 
громадянського суспільства до формування політик та 
відповідних бюджетів сфери охорони здоров’я, а також - до 
здійсненняздійснення бюджетного моніторингу та запровадження 
підзвітного використання коштів.

За підтримки Фонду мережа громадських пацієнтських 
організацій веде публічну кампанію за відкрите звітування 
місцевих органів влади щодо бюджетування у сфері 
охорони здоров’я з 2014 року. Тоді досвід Полтавської, 
Сумської, Вінницької, Черкаської областей засвідчив 
ефективність ролі громадськості у процесах планування 
місцевих бюджетів. У 2015 році ця діяльність 
прпродовжилася у Чернігівській, Черкаській, Волинській, 
Львівській, Сумській, Вінницькій, Харківській, 
Кіровоградській, Луганській та Донецькій областях.

У результаті впровадження підходу соціальної підзвітності 
та мехінізмів підзвітного планування і використання 
бюджетних коштів (таких, наприклад, як «відкриті 
бюджети») громадським організаціям вдалося стати 
частиною процесу планування коштів на охорону здоров’я 
та відслідковування витрат, що дозволило здійснити 
ефективну бюджетну адвокацію на програми зменшення 
шкшкоди та паліативну допомогу.

ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ 
ТА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА

ПРОТИДІЯ ВІЛ/СНІД



ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я
ЗА РЕГІОНАМИ У 2016

У 2016 році Київський міжнародний інститут соціології у 
співпраці з Центром «Соціальні індикатори» та Фондом 
створили «Індекс здоров’я. Україна» – соціологічне 
опитування понад 10 000 родин в Україні щодо їх ставлення 
до системи охорони здоров’я, поведінки у разі 
захворювання та рівня їх розуміння факторів ризику 
виникнення проблем зі здоров’ям. Результати цього 
досліддослідження були згруповані у 5 блоків: задоволеність 
медичною допомогою, звернення до лікаря та 
попередження хвороб, витрати на медичну допомогу та 
ліки,  знання про здоров’я та здорова поведінка, самооцінка 
стану здоров’я. На реалізацію цього дослідження Фонд 
надихнув Європейський індекс споживачів охорони 
здоров’я, який порівнює системи охорони здоров’я країн 
ЄЄвропейського Союзу та визначає найбільш оптимальний 
шлях для їхнього розвитку, а також канадський досвід 
проведення подібного дослідження. 

«Індекс» - це інструмент, який допоможе управлінцям галузі 
охорони здоров’я, а також тим, хто формує політику на 
національному рівні та в областях, районах, містах, оцінити 
вплив реформи системи охорони здоров'я на пацієнтів та 
громаду. «Індекс здоров’я. Україна» - це якісне та надійне 
джерело даних, яке доповнить управлінські інструменти в 
регіонах. Представлена інформація дозволяє краще 
зрзрозуміти ситуацію в області, порівняти її з іншими 
областями та загальнонаціональними показниками, 
спонукає до обміну досвідом між регіонами. Розраховуємо, 
що і громади на місцях будуть активно використовувати 
представлену інформацію для аргументації своєї позиції в 
діалозі з органами влади заради змін на краще. 

ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я – ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОЦІНКИ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 



ПІДТРИМКА РЕФОРМИ 
ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ
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СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ МВС 
ЗА УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ 
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Важливим напрямком діяльності для Фонду є підтримка реформи МВС, яка почалася із створення 
Стратегії розвитку МВС за участі громадськості, українських та іноземних експертів. Уряд схвалив 
Стратегію розвитку МВС у жовтні 2014 року. Для реалізації Стратегії була створена Національна 
платформа «Реформуємо МВС: прозорість та відповідальність», до складу якої увійшли 9 робочих 
груп: від аналітиків та розробників нормативно-правових документів і до фахівців з комунікації та 
управління персоналом. Близько 150 експертів розробляли та здійснювали різні частини Плану дій 
реформи МВС за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Консультаційної Місії ЄС. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ, ОРІЄНТОВАНА 
НА ІНТЕРЕСИ ГРОМАДИ

Ухвалення нового Закону України «Про поліцію» та проведення глибинного дослідження рівня 
доброчесності у діяльності Національної поліції відкрили нові можливості якісного забезпечення 
громадської безпеки. У 2016 році у Вінниці, Рубіжному, Чернігові, Харкові, Києві, Старому Самборі, 
Тростянці, Миколаєві, Ковелі, Кам’янці-Подільському громадські організації за підтримки Фонду 
почали формувати моделі співпраці з поліцією, які є елементом реформи поліцейської діяльності - 
трансформації підходів до роботи поліції. Безпека у громадах потребує спільної відповідальності та 
взаємодії поліції, самоврядування і мешканців. Зокрема, нові інструменти та форми поліцейської 
діяльності,діяльності, орієнтовані на громаду, передбачають спільне формування місцевих пріоритетів для 
забезпечення правопорядку. 



РЕФОРМА РОБОТИ ІТТ ЗАДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ 
ПОРУШЕННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 
ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ
У 2016 році Національна поліція України презентувала 
офіс Управління забезпечення прав людини в Україні. 
Цьому передувала підтримка Фондом керівництва 
Національної поліції України у вивченні міжнародного 
досвіду, зокрема, у Великобританії. Основна функція 
Управління - контроль за дотриманням прав людини в 
умовах обмеження волі, в ізоляторах тимчасового 
утриманняутримання (ІТТ). Фонд брав безпосередню участь у 
реформуванні ІТТ. Два роки тому Фонд почав детально 
вивчати стан дотримання прав людини в умовах 
поліцейського затримання і арешту. Зокрема, протягом 
місяця в райвідділах поліції у різних регіонах України 
працювали фахівці, фіксуючи все, що там відбувається. 
Результати дослідження стали підставою для діалогу і 
пподальшої співпраці керівництва МВС, Національної 
поліції і громадських правозахисників. 

У партнерстві з Національною поліцією України, 
Експертним Центром з прав людини, Українською
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Фундацією правової допомоги, Харківською та Львівською 
обласними державними адміністраціями за підтримки 
Фонду на рівні ІТТ м. Києва змінюються процедури 
роботи із затриманими. Серед таких змін: запровадження 
електронних протоколів (custody records) замість 
паперових журналів, забезпечення повного доступу до 
інформації про затриманих у реальному часі (включно із 
вівідеоспостереженням). Також запроваджується новий 
формат інформування затриманої особи про його/її права 
в момент першого контакту з поліцейським. Спільно з 
Національною поліцією України експерти проекту 
розробили індикатори оцінки впливу нової системи 
контролю за дотриманням прав затриманих. З початку 
2017 року пілоті проекти починають працювати у 
ХХарківській області (забезпечення негайного 
інформування затриманих про їх права) у Київській та 
Львівській областях (запровадження електронних 
протоколів у роботу ІТТ). 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ Й ДОСТУПНОСТІ 
СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
У 2006 році Міжнародний фонд «Відродження» разом з 
Міністерством юстиції України почав працювати над 
створенням системи безоплатної правової допомоги 24 
години на добу і 7 днів на тиждень з моменту фактичного 
затримання, як гарантії доступу до правосуддя в якості 
обов'язку держави. Сьогодні Фонд прагне сформувати в 
Україні загальнонаціональну мережу, що здатна 
забезпечувзабезпечувати правові потреби населення у місцевих 
громадах, враховувати особливі потреби вразливих груп. 
Для цього Фонд підтримав розширення доступу до 
первинної юридичної допомоги в територіальних 
громадах; розвиток механізмів альтернативного 
врегулювання спорів; розробку і впровадження 
сертифікованої навчальної програми для параюристів. 

З середини 2015 року в Україні налагоджена державна 
система надання безоплатної вторинної правової допомоги 

в цивільних та адміністративних справах. В усіх областях 
України відкрито 100 місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

УУ 2016 році Міжнародний фонд «Відродження» підтримав 
36 громадських організацій із 20 регіонів України, які 
реалізовували проекти, спрямовані на інтеграцію первинної 
і вторинної безоплатної правової допомоги. Якість та 
вчасність отримання безкоштовних правових консультацій 
залежить насамперед від спроможності громадського 
сектору та державних установ співпрацювати разом, 
шукшукати нові, інноваційні підходи до розширення спектру 
правових можливостей українців. Саме тому Фонд разом з 
проектом «Доступна та якісна правова допомога в Україні», 
який фінансується урядом Канади, провели конкурс для 
відбору організацій, які працювали над інтеграцією різних 
провайдерів правових послуг у своїх громадах.  

36 громадських організацій із 20 регіонів України займались інтеграцією первинної і вторинної 
безоплатної правової допомоги

Первинна правова допомога не пов'язана із судом та кримінальними справами, а включає: 
роз'яснення процедур, надання консультацій і роз'яснень із правових питань; складення заяв, скарг та 
інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру.

Вторинна правова допомога включає: захист від обвинувачення; здійснення представництва 
інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами; складання документів процесуального характеру.

Концепція «посилення правової спроможності громад» передбачає, що люди, у тому числі соціально 
уразливі, здатні самостійно використовувати право для пошуку конкретних шляхів розв’язання своїх 
щоденних правових проблем та посилення відповідальності й підзвітності влади.
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РОЗВИТОК МЕРЕЖІ 
ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 

У співпраці з Міністерством юстиції, Координаційним 
центром надання безоплатної правової допомоги, 
Мережею правового розвитку та Українською фундацією 
правової допомоги протогом наступних трьох років Фонд 
планує трансфомувати Координаційний центр з надання 
правової допомоги у незалежну структуру, яка здатна 
оцінювати потреби, вимірювати вплив правових сервісів, 
надавнадавати грантову підтримку місцевим громадським 
організаціям. За допомогою методичних рекомендацій та 
адвокаційних заходів ми плануємо допомогти місцевим 
громадам розробити та схвалити дієві програми правової 
просвіти населення, розвитку безпечної громади, надання 
первинної правової допомоги. У 2016 році розпочато 
пілотування програми навчання із подальшою 
ссертифікацією параюристів у громадах. 

У 2016 році юридичні клініки, як інструмент надання 
безкоштовної юридичної допомоги, відзначили свій 20-й 
ювілей діяльності в Україні. Координує роботу мережі 
Асоціація юридичних клінік України, яка підтримує їхню 
діяльність, сприяє розвитку юридичної клінічної освіти та 
реалізації відповідних науково-освітніх програм. На 
сьогодні Асоціація – це 2 000 викладачів та студентів, які 
щорічнощорічно надають понад 10 000 юридичних консультацій 
та проводять 1 000 занять з правової просвіти (street law) 
для 30 000 українських підлітків. За роки своєї роботи 
члени Асоціації адаптували до українських правових та 
суспільних реалій кращі світові підходи практичного 
навчання студентів-юристів правозахисту та правової 
просвіти. Позитивний досвід української спільноти 
юридичнихюридичних клінік проаналізований і описаний у 
численних кандидатських і докторських дисертаціях з 
права та педагогіки. Нині до Асоціації входять 56 
юридичних клінік.

У 2016 році в Україні почав діяти «Онлайн будинок     
юстиції» - портал електронних послуг, за допомогою 
якого можна отримати дублікат свідоцтва про 
народження, шлюб, зміну імені чи іншого документа про 
державну реєстрацію актів цивільного стану за один-два 
дні. Це спрощує доступ громадян до державних послуг. 
Фонд підтримує низку інших ініціатив, спрямованих на 
спроспрощення доступу до правосуддя: зокрема, портал 
«Правовий простір», дільність Української Гельсінської 
спілки з прав людини.
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російської пропаганди, допомагає в інформаційному 
мережуванні та висвітленні акцій проукраїнських активістів 
у Європі та по всьому світу, а також інформує громадськість 
про діяльність крайньоправих та крайньолівих сил, 
спрямовану проти євроінтеграціних зусиль України. Робота 
ведеться на основі аналізу та обробки відкритої інформації 
та спрямована на регулярну публікацію матеріалів за 
кокордоном.

ПРОТИДІЯ РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ 
ТА ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ПРО УКРАЇНУ ЗА КОРДОНОМ

Міжнародна підтримка України у протидії російській агресії наразі є 
безумовним пріоритетом зовнішньої політики. Разом з тим, 
європейська інтеграція та співпраця з міжнародною спільнотою, 
донорами та фінансовими інституціями залишається дієвим 
фактором впровадження внутрішніх реформ та забезпечення їх 
незворотності. Міжнародний фонд «Відродження» з 2005 року 
підтримує ініціативи громадянського суспільства, спрямовані на 
вивикористання інструментів європейської інтеграції для підтримки 
демократичних змін в Україні. Метою цього напрямку діяльності у 
2016 році були: збереження України на політичному порядку 
денному Європи, розвиток міжнародної співпраці для протидії 
російській агресії, посилення європейських важелів впливу на 
реформи, підтримка виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС.



Навесні 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний 
референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 
Напередодні цього референдуму МФВ підтримав цілу 
низку ініціатив, спрямованих на донесення українських 
експертних та суспільних голосів до голландської аудиторії. 
Завдяки цій підтримці українські експерти отримали 
можливість брати участь у заходах-дебатах щодо України в 
НіНідерландах. А представники голландських ЗМІ та лідери 
думок змогли відвідати Україну з прес-турами, щоб 
поширювати неупереджену інформацію про Україну серед 
голландців. Також були підготовлені серії статей та 
інфографіки щодо переваг Угоди саме для Нідерландів, 
проведено всеукраїнське соцопитування, щоб 
проінформувати громадянське суспільство Нідерландів 

щодо очікувань українців від голосування, проведено 
інформаційні кампанії, спрямовані на голландські 
ЛГБТ-організації, кліматичносвідому спільноту та молодь.

ННезважаючи на результати консультативного референдуму 
в квітні 2016 року, які тоді не були втішні, всі підтримані 
нами ініціативи кінцево мали позитивний вплив на 
підвищення обізнаності щодо України та розвіювання міфів 
російської пропаганди в Нідерландах. У довгостроковій 
перспективі ці заходи мали опосередкований позитивний 
вплив на прийняття остаточних рішень обома палатами 
папарламенту Нідерландів щодо ратифікації Угоди про 
асоціацію Україна-ЄС у 2017 році.
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Було підтримано ініціативу одеської громадської Групи «2 
травня», яка на основі власного розслідування подій 2 
травня 2014 року Одесі створила документальний фільм 
«Одеська трагедія: кривавий слід «русской весни». У 2016 
році цей фільм було адаптовано для іноземної аудиторії 
завдяки дубляжу та субтитрам різними європейськими 
мовами.

У 2016 Міжнародний фестиваль документального кіно про 
права людини Docudays UA за підтримки Фонду відвідав 5 
країн Європи: Францію, Німеччину, Італію, Іспанію та Грецію. 
В межах туру «Побачити Україну: DocuDays мандрує 
світом» (http://seeukraine.org) демонструвалися 
документальні фільми, проводилися фотовиставки, зустрічі 
з українськими кінематографістами, лекції та дискусії за 
участіучасті громадських активістів і правозахисників, які 
допомагали пояснити ситуації, відображені у фільмах, та 
надали більше інформації про події в Україні.

ЗАВЕРШЕННЯ РАТИФІКАЦІЇ УГОДИ 
ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС
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У співпраці з мережевими партнерами Фонду – Open 
Society Policy Institute (Брюссель) та регіональною 
Євразійською програмою Фондів Відкритого Суспільства  – 
наприкінці 2016 року було підготовлено низку доповідей 
провідних українських експертів по трьох сферах, що 
відносяться до політичних пріоритетів Асоціації з ЄС – 
судова реформа, недискримінація, боротьба з корупцією.

ВВідповідно до висновків експертів, хоч успіх українських 
реформ помітний, їх ще не можна назвати незворотними. 
Протистояння між прихильниками змін та захисниками 
статус-кво триває. Зокрема, у зазначених сферах експерти 

Експерти також відзначили такі пріоритети на 2017 рік:

У сфері судової реформи: забезпечення прозорого відбору незалежних та чесних суддів нового Верховного Суду; 
підготовка до конкурсного відбору суддів нижчих рівнів для заповнення наявних вакансій.

У сфері боротьби з корупцією: забезпечення сталості системи електронного декларування статків державних 
службовців та запуск системи їхньої перевірки; забезпечення процедурних можливостей НАБУ вести 
незалежні розслідування; створення незалежних антикорупційних судів за участі міжнародних партнерів.

У сфері боротьби з дискримінацією: забезпечення ефективних механізмів оскарження, відшкодування та 
покарання у випадках дискримінації; практична реалізація відповідних заходів урядового Плану дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

Ці оцінки та рекомендації були представлені в Брюсселі в січні та березні 2017 року представникам Європейського 
парламенту, Робочої групи з питань Східної Європи та Центральної Азії у Раді ЄС, членам Групи підтримки України у 
Європейській Комісії, радникам Єврокомісарів, працівникам Європейської служби зовнішньої дії та представникам інших 
організацій. Зазначені документи були зустрінуті цією аудиторією з великим зацікавленням. Всі ці експертні доповіді розміщені 
на сайті Європейського парламенту.

констатували низку таких важливих досягнень, як: зміни в 
антидискримінаційному законодавстві; запуск системи 
електронного декларування; запуск роботи Національного 
антикорупційного бюро України; переведення 
держзакупівель в онлайн завдяки системі ProZorro; запуск 
судової реформи завдяки змінам до Конституції; 
перезавантаження Верховного суду і добровільне 
звільненнязвільнення 2000 з 7000 суддів старої системи. Україна 
змогла досягти цих перемог завдяки співпраці з 
Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом та 
іншими міжнародними партнерами.

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ КЛЮЧОВИХ 
ПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ АСОЦІАЦІЇ З ЄС 



З 2010 року громадська організація «Європа без бар’єрів» за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» проводить 
моніторинг та адвокацію виконання зобов’язань України для 
запровадження безвізового режиму з ЄС. У 2016 році Фонд, 
щоб прискорити останні кроки в цьому довготривалому 
процесі, продовжував підтримувати ініціативи, які 
забезпечували постійну увагу до багатьох проблемних 
пипитань запровадження безвізового режиму. Зокрема, 
підтримано фахові публічні коментарі щодо заяв політиків, 
дискусії перед відповідними голосуваннями в парламенті та 
важливими міжнародними подіями.

Паралельно велися закриті консультації з європейськими 
експертними місіями та інституціями ЄС. Було проведено 
дослідження міграційних загроз з боку України у випадку 
безвізового режиму, результати якого представила в 
Брюсселі та Берліні група українських експертів («Європа 
без бар’єрів», Центр CEDOS, Реанімаційний Пакет Реформ 
та «Європейська Правда»). Фонд також підтримував публічні 
зверненнязвернення українських громадських експертів із закликами 
до пришвидшення візової лібералізації та їх непублічні 
консультації на цю тему з інституціями ЄС. 

Така активна і одностайна позиція українського 
громадянського суспільства зіграла свою роль у прийнятті 
вже навесні 2017 року рішень Європейського парламенту 
та Ради ЄС про скасування візових вимог для 
короткострокових поїздок українських громадян до країн 
Шенгенської угоди. 

РРазом з тим, не слід забувати, що після надання безвізового 
режиму ЄС запроваджує постмоніторинговий механізм 
щодо збереження результатів реформ, проведених в Україні 
для виконання безвізових критеріїв. Запровадження такого 
механізму також було підтримано українськими 
громадськими експертами, які вбачають у ньому додаткову 
гарантію забезпечення незворотності цих реформ.

НАБЛИЖЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО
РЕЖИМУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС



ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ІНСТИТУЦІЙ У ПАРЛАМЕНТІ ТА УРЯДІ УКРАЇНИ 
Протягом перших двох років з моменту підписання Угоди 
про асоціацію (2014 р.) Верховна Рада України прийняла вже 
близько 70 законів, спрямованих на її виконання та 
реалізацію відповідних реформ. Але в ситуації 
перевантаження Верховної Ради законопроектами, щодо 
яких, відповідно до Регламенту ВРУ, має надати свій 
висновок Комітет з питань європейської інтеграції 
(переважно(переважно це – ініційовані народними депутатами 
законопроекти стосовно економічної та регуляторної 
політики), виникає потреба експертної допомоги Комітету в 
аналізі цих законодавчих ініціатив та роз’ясненні депутатам 
тих пунктів, які суперечать положенням законодавства ЄС 
та Угоди про асоціацію.

За запитом Комітету незалежні експерти ініційованої 
Фундацією «Відкрите суспільство» Парламентської 
експертної групи з права ЄС (ПЕГ, http://peg.org.ua ) у 2016 
році надали експертні висновки на 200 поданих народними 
депутатами законопроектів. Також експерти надали 
висновок на запропонований у 2016 році проект змін до 
Регламенту Верховної Ради та напрацювали власні 
проппропозиції таких змін, які б удосконалили механізм 
наближення законодавства України до права ЄС.

ЕНЕРГЕТИЧНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ 
ТА ІНТЕГРАЦІЯ З ЄС У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
Фонд підтримав підготовку публікації «Стратегії 
енергетичної дипломатії», яка системно визначає шляхи 
посилення присутності України на регіональних 
енергетичних ринках світу. Документ адресовано 
керівництву держави, аби допомогти визначити актуальні 
та реальні завдання сучасної енергетичної дипломатії. 
Публікація була підготовлена протягом 2016 року за участю 
понадпонад 25 українських та іноземних експертів з енергетичних 
питань. Було проведено сім публічних експертних 
обговорень, присвячених різним географічним регіонам. За 
підтримки МЗС України до обговорення було також 
залучено 21 посольство України за кордоном. У результаті 
було проведено глибокий аналіз енергетичної галузі на 
глобальному та регіональних рівнях.

Визначені ключові завдання для вітчизняної дипломатії в 
двосторонній співпраці з важливими для України гравцями, 
міжнародними інституціями. Окремо окреслено сценарії 
політики України щодо позиціонування на енергетичних 
ринках. Проаналізовано досвід іноземних країн щодо 
координації зовнішньої енергетичної політики. Оскільки 
енергетична дипломатія впливає на розвиток не тільки 
енеренергетичної галузі, але й країни в цілому, експертами 
запропоновано утворення нового інституту – Спеціального 
уповноваженого України з міжнародних енергетичних 
питань, що координуватиме роботу всіх відомств і 
ключових держкомпаній в реалізації енергетичної політики 
України. 



Також у 2016 році Фонд продожив підтримувати 
підготовку моніторингів «Діксі-груп» щодо 
виконання Україною своїх зобов’язань у межах 
Енергетичного Співтовариства. Місячні 
моніторингові звіти, публічні та робочі дискусії у 
форматі «громадськість-бізнес-влада», діалог з 
європейськими експертами та інституціями 
сприялисприяли просуванню реформ в українській 
енергетиці, а також – підвищенню обізнаності 
залучених сторін щодо суті та обґрунтованості 
законодавства ЄС у сфері енергетики, 
енергоефективності та навколишнього 
середовища, яке має імплементувати Україна. 
Окрім того, було підготовлено відеоролик для 
ппояснення суті зобов'язань України та  ситуації з 
підвищенням тарифів на електроенергі ю.

У квітні 2016 року за підтримки Фонду відбулась 
міжнародна енергетична конференція Київського 
інституту енергетичних досліджень, присвячена 
питанням енергетичних реформ в Україні в 
контексті інтеграції енергетичних систем та ринків 
України та ЄС. Захід став професійним 
комунікаційним майданчиком, що зібрав близько 
150150 українських та міжнародних експертів галузі. 
Серед них – представники органів державної 
влади України та країн ЄС, представники 
Єврокомісії та секретаріату Енергетичного 
Співтовариства, представники провідних компаній 
енергетичної галузі, міжнародні організації, 
представники енергоконсалтингу, незалежні 
еексперти з України та країн Вишеградської 
четвірки, Румунії, Молдови, Німеччини та інших 
європейських країн.
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МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ 
САНКЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ КРИМУ 

морське 
судноплавство

цивільна 
авіація

інвестиційні 
проекти

російські підприємства, які 
беруть участь у технологіях 

обходу санкцій

туризм та візити 
іноземних громадян

Сфери моніторингу санкцій

Наразі санкції США, Канади та країн Європейського Союзу 
щодо Російської Федерації та деякі акти законодавства 
України у зв’язку з анексією Криму – єдиний дієвий 
механізм тиску на країну-агресора. Водночас, гостро 
бракує дієвого контролю за дотриманням санкцій, тому 
кількість порушень росте. Проект благодійного фонду 
«Майдан закордонних справ» покликаний привернути 
увагуувагу української громадськості та органів влади до 
реальних випадків порушень Росією міжнародних санкцій у 
зв’язку з анексією Криму. Моніторинг порушень санкцій 
щодо РФ здійснюється за напрямками: (1) морське 
судноплавство; (2) цивільна авіація; (3) інвестиційні 
проекти; (4) російські підприємства, які беруть участь у 
технологіях обходу санкцій; (5) туризм та візити іноземних 
громадян.громадян. Дані моніторингу показують, що, незважаючи на 
все, санкції реально працюють і дошкуляють окупантам. 

Так, якщо на початку 2014 року лише 40% суден, що 
заходили до портів окупованого Криму, належали 
російським власникам, то на початку 2017 року таких було 
вже 90%. Затримання й арешт судна-порушника «SKY 
MOON» на Дунаї 30 листопада 2016 року стало можливим 
завдяки співпраці українських морських прикордонників та 
команди проекту. Усі порушення фіксуються на сайті 
wwwww.blackseanews.net. Судна-порушники з бази даних 
Blackseanews.net були включені до міжнародної бази даних 
проблемних суден, яку модерує найвідоміший 
міжнародний портал працевлаштування моряків − 
Seafarers Journal. Інформацію проекту отримують та високо 
оцінюють іноземні дипломати, зокрема, країн ЄС, а також 
інституції у Брюселі, відповідальні за формування та 
монімоніторинг здійснення санкційної політики ЄС.



«ГРОМАДСЬКА СИНЕРГІЯ»: ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 
ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Ефективне виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС, досягнення цілей Східного партнерства та здійснення 
євроінтеграційних реформ потребують активного та 
системного залучення громадянського суспільства. На 
сьогодні існує два інституційно визначених механізми для 
скоординованої громадської участі: Українська національна 
платформа Форуму громадянського суспільства Східного 
ПаПартнерства (УНП ФГС СхП) та Українська сторона 
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС 
ПГС).

У 2016 році Європейська програмна ініціатива 
Міжнародного фонду «Відродження» за фінансової 
підтримки ЄС розпочала трирічний проект «Громадська 
синергія: посилення участі громадськості в 
євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП 
ФГС СхП», який спрямовано на розвиток потенціалу та 
ефективності згаданих двох Платформ

УУ межах проекту було проведено незалежне оцінювання 
обох Платформ, на основі якого запущено процеси 
стратегічного планування; відкрито офіс проекту, який став 
місцем робочих зустрічей для членів Платформ; 
налагоджено роботу постійних секретаріатів обох 
Платформ; підготовлено та проведено низку робочих та 
великих публічних інституційних заходів (зокрема, 
засіданнязасідання двосторонньої Платформи громадянського 
суспільства Україна – ЄС у Києві 8 – 9 листопада 2016 року, 
річну національну конференцію Української національної 
платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
Партнерства 11 – 12 листопада 2016 р.); запущено 
грантовий конкурс для проектів організацій-членів 
Платформ; посилено діалог Платформ з партнерами в 
орорганах влади тощо.

Очікується, що завдяки реалізації цього проекту 
Платформи здійснюватимуть аналітичну, адвокаційну та 
інформаційно-просвітницьку діяльність, що матиме 
реальний вплив на політику, а також координуватимуть 
свої дії задля більшої ефективності діяльності 
громадянського суспільства в євроінтеграційній сфері.

63



МІЖНАРОДНА ЕКСПЕРТНА СПІВПРАЦЯ
Фонд підтримав низку експертних ініціатив, спрямованих на налагодження безпосередньої комунікації 
українських громадських експертів з європейськими інституціями, експертами та лідерами думок у 
провідних країнах Європейського Союзу щодо стану та пріоритетів реформ в Україні, викликів росій-
ської агресії, а також інструментів підтримки України з боку ЄС. Участь українських експертів у низці 
заходів в країнах ЄС дозволила представити українські позиції та аргументувати посилення уваги до 
України як пріоритету зовнішньої політики ЄС. 

Зокрема, за підтримки Фонду працює Офіс зв’язку 
українських аналітичних центрів у Брюсселі 
(http://ukraine-office.eu) – платформа, що консолідує 
зусилля задля просування реформ та європейської 
інтеграції в Україні шляхом комунікації, адвокації та 
розбудови партнерств між аналітичними центрами 
України та ЄС. На початку 2016 року Офіс провів першу 
УкраїнськуУкраїнську Лабораторію в Брюсселі – «Ярмарок проектних 
ідей на підтримку реформ в Україні». На початку 2017 року 
цей захід був проведений вдруге і вже став традиційним. 

Українська лабораторія в Брюсселі збирає близько 100 
учасників з України та багатьох країн ЄС. Серед них – 
провідні українські аналітичні центри, найвпливовіші 
європейські аналітичні центри, донори та фонди, 
консалтингові компанії, а також представники урядових 
установ, академічних кіл і бізнес-спільноти. Учасники 
обговорюють пріоритети реформ у контексті порядку 
денноденного відносин Україна – ЄС, ідентифікують потреби 
дослідницьких проектів та шукають партнерів для їх 
реалізації. 



У жовтні 2016 року, напередодні берлінського саміту в 
«Нормандському форматі» та засідання Європейської Ради, 
на якому вирішувалося питання про продовження санкцій 
ЄС щодо Росії, чотири українські аналітичні центри за 
допомогою Офісу представили в Брюсселі спільну 
доповідь «Не все спокійно на східному фронті: Аудит 
Мінських угод та можливі шляхи реінтеграції України». В 
доступномудоступному для західної аудиторії форматі доповідь 
розкрила бачення українського експертного середовища 
та тенденції громадської думки щодо майбутнього 
Мінських домовленостей та сценаріїв реінтеграції 
окупованих територій на Сході України. 

Також Фонд у співпраці з Фондом ім. Стефана Баторія 
(Польща) підтримує заснований 2012 року Форум «Україна 
– Польща», який збирає для обміну ідеями й поглядами 
політиків, експертів, громадських активістів, лідерів думок 
двох країн з метою покращити розуміння ситуацій в обох 
країнах і розвивати міцніші двосторонні стосунки.

УУ 2016 році в межах Форуму в Києві відбулася конференція 
«Польща – 2016: тренди внутрішньої та зовнішньої 
політики», присвячена новим тенденціям у польській 
внутрішній та зовнішній політиці після приходу до влади 

у 2015 р. партії «Право і Справедливість». У Варшаві була 
проведена конференція «Україна – будуючи сучасну 
ідентичність», присвячена розвитку самоусвідомлення 
українців як сучасної політичної нації в контексті змін 
останніх років, Революції Гідності та російської агресії. 
Особлива увага була приділена еволюції поглядів на історію 
та історичної пам’яті українців і шляхам порозуміння щодо 
пополітики пам’яті України та Польщі. 

У співпраці з німецькою громадською організацією 
«Європейський обмін» та за підтримки німецького 
Міністерства зовнішніх справ у 2016 році продовжувала 
реалізовуватися українсько-німецька громадська ініціатива 
«Київський діалог» (http://www.kiev-dialogue.org), 
спрямована на розвиток порозуміння та співпраці між 
українськими та німецькими експертами, громадськими 
активісактивістами, лідерами думок. Зокрема, в червні 2016 
відбулась 12-та річна міжнародна конференція «Київського 
Діалогу» на тему «Нові проти Старих: Україна в процесі 
трансформації», присвячена темам українського дискурсу в 
Німеччині після Революції гідності, трансформації 
політичної системи України, актуальним викликам, успіхам 
та невдачам реформ в Україні, реформі децентралізації, 
ситситуації в окупованих та визволених регіонах. Крім того, за 
підтримки німецького МЗС «Київський діалог» реалізував 
молодіжний проект, у межах якого було проведено серію 
тренінгів та воркшопів у школах та університетах Харкова, 
Дніпра, Одеси та Івано-Франківська, а також навчальну 
поїздку найактивніших учасників до Києва, покликані 
зацікавити українську молодь у політичних процесах та  
громагромадській діяльності.
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Одним зі стратегічних пріоритетів Фонду є підтримка 
громадської активності, спрямованої на позитивні зміни, а 
також - сприяння діалогу, відновленню довіри, 
порозумінню і посиленню соціальної згуртованості в 
громадах, зокрема - у середовищах людей, які зазнали 
впливу війни на Донбасі та окупації Криму. Фонд 
підтримав низку комунікаційних і культурницьких 
проектів,проектів, які мали на меті сприяти деескалації конфлікту, 
залученню молоді, митців, освітян, асоціацій переміщених 
університетів, та розвитку місцевих громадських 
просторів для творчості й співпраці.

«НОВИЙ ВІДЛІК»: БІЗНЕС-ІНКУБАТОР 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ АТО
У 2016 році Фонд підтримав проект «Новий відлік», який 
став успішною моделлю бізнес-інкубатора завдяки 
поєднанню зусиль переселенців та ветеранів АТО, 
місцевого бізнесу та небайдужих волонтерів. Його 
партерами в регіонах були чотири організації: «Кримська 
діаспора» (м. Київ), «Клуб ділових людей» (м. Львів), «Імпакт 
Хаб Одеса» та Харківська «Асоціація приватних 
роброботодавців» (м. Харків).  

Завдяки «Новому відліку» 440 внутрішньо переміщених 
осіб, демобілізованих воїнів АТО та членів їхніх родин 
пройшли комплексні бізнес-курси, отримали допомогу та 
поради від представників місцевого бізнесу, бухгалтерські 
та правові консультації. 

Після захисту бізнес-планів 67 випускників «Нового 
відліку» отримали фінансування на початок або 
відновлення власної справи, створивши робочі місця для 
себе та родин. А з урахуванням мікробізнесів, підтриманих 
раніше, спільнота «Нового відліку» налічує уже близько 
150 малих підприємств. 

УУ 2016 році «Новий відлік» було включено до програми 
сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 
в Харківській області. Це дозволить надалі розвивати 
проект, спираючись на ресурси громади. 
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У 2016 році реалізовувалися ініціативи, які Фонд підтримав 
у межах конкурсу «Сприяння соціальній адаптації воїнів 
АТО». Завдяки підтримці Фонду, інших донорів та власним 
волонтерським зусиллям більше 13 тисяч учасників АТО та 
членів їх родин отримали правові консультації щодо 
отримання статусу учасника бойових дій, отримання пільг, 
психологічної допомоги, консультацій із започаткування 
власноївласної справи. Було вироблено моделі взаємодії з міською 
владою щодо конструктивного вирішення гострих 
проблем: виділення земельних ділянок, соціально- 
психологічної адаптації ветеранів тощо.

Український незалежний центр політичних досліджень 
(УНЦПД) у співпраці з Міністерством інформаційної 
політики та із залученням широкого кола фахівців 
розробив проект державної Стратегії інформаційної 
реінтеграції Криму, провів її публічне обговорення та 
адвокацію на рівні Міністерства інформаційної політики 
України. Також Фонд підтримав проект УНЦПД, у межах 
якякого була створена Біла Книга «Крим після анексії. 
Державна політика: виклики, рішення і дії» стосовно 

тимчасово окупованого Кримського півострова. Документ 
пропонує шляхи втілення політики в сфері культури, 
освіти, етнонаціональних відносин, соціально-економічних 
питань, права власності та інформаційної політики. 
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Було підтримано роботу «гарячої лінії» Юридичної сотні 
0-800-308-100, що забезпечує безкоштовні дзвінки по 
Україні; підтримано подальше формування на базі 
організації ефективного партнерства з надання правової 
допомоги ветеранам. Зараз це партнерство налічує понад 
70 партнерських громадських організацій по всій Україні; 
скоординовано діяльність мережі 200 юристів по Україні.

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ 

АДВОКАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ І СТРАТЕГІЇ 
РЕІНТЕГРАЦІЇ ОКУПОВАНОГО КРИМУ
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МІЖНАРОДНИЙ ГІБРИДНИЙ МЕХАНІЗМ 
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Дотримання прав людини й формування належної системи правосуддя, яка спирається на 
верховенство права, є наскрізним пріоритетом діяльності Фонду. У 2016 році підтримка ініціатив 
громадянського суспільства у цій сфері концентрувалася на двох ключових темах: 1) реформі 
правосуддя й верховенства права; 2) протидії всім формам дискримінації, включаючи зменшення 
кількості порушень прав пацієнтів – представників вразливих груп – через покращення їх доступу до 
правової допомоги. Фонд та його партнери в громадянському суспільстві спиралися в своїй роботі на 
Національний превентивний механізм, впровадження Резолюції Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 
пропро паліативну допомогу (зокрема – розвиток дитячої паліативної допомоги) та адвокацію 
декриміналізації наркозалежності.



МІЖНАРОДНИЙ ГІБРИДНИЙ МЕХАНІЗМ 
ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ 
У межах цього стратегічного пріоритету Фонд та 
партнерські організації працювали над забезпеченням 
невідворотності покарання за злочини проти людяності та 
воєнні злочини через створення та тимчасове 
запровадження гібридного механізму правосуддя за участю 
іноземних фахівців. Застосування такого механізму має 
особливо важливе значення в умовах, коли нереформована 
національнанаціональна система правосуддя не спроможна 
забезпечити протидію безкарності за тяжкі злочини. 

Задля сприяння запобіганню безкарності за особливо 
небезпечні злочини шляхом розробки і впровадження 
міжнародного елементу в системі правосуддя, Фонд 
підтримав моніторинг і документування порушень прав 
людини та міжнародних злочинів; адвокацію ратифікації 
Римського статуту; розробку «гібридного» механізму 
залучення іноземних фахівців для розслідування та 
ророзгляду справ про корупційні, воєнні злочини та злочини 
проти людяності; забезпечення комунікації українських 
НУО з Міжнародним кримінальним судом (МКС) щодо 
можливого вчинення воєнних злочинів та злочинів проти 
людяності під час подій на Майдані, збройного конфлікту на 
Сході України та анексії Криму. 

У 2015 році 17 організацій об’єдналися у коаліцію з питань 
документування порушень прав людини під час збройного 
конфлікту – «Справедливість заради миру на Донбасі». У 
2016 році представники Коаліції підготували звіт за 
результатами моніторингового дослідження фактів 
серйозних порушень прав людини, пов’язаних із 
незаконним позбавленням свободи в зоні збройного 
конконфлікту на сході України - «Ті, що пережили пекло: 
Свідчення жертв про місця незаконних ув’язнень на 
Донбасі» - і презентували його в низці регіонів України. 
Коаліція створила веб-сайт зі зручною формою для 
повідомлень про порушення прав людини; переліком 
організацій, які надають правову, гуманітарну, психологічну, 
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медичну та соціальну допомогу; а також інтерактивну 
карту, яка фіксує місце і тип скоєних порушень.

ЗЗа останні роки Україна зіткнулася з потребою 
розслідування та покарання злочинів проти людяності, 
вчинених під час Євромайдану, воєнних злочинів та 
масових порушень прав людини в ході збройного конфлікту 
на Сході країни та окупації Криму. Проте система 
правосуддя не може бути ефективною, якщо зміни 
сегментовані, а спроможність різних її складових 
нерівномірна. Саме ннерівномірна. Саме неупереджений розгляд справи в суді є 
необхідним і завершальним елементом кожного 
обвинувачення.



Низка українських експертів, серед яких представники 
Міжнародного фонду «Відродження», Реанімаційного 
пакету реформ та Платформи «Правозахисний порядок 
денний», ініціювали широке публічне обговорення 
можливості ефективного залучення міжнародної допомоги 
для посилення системи українського правосуддя. До 
України були запрошені міжнародні експерти для обміну 
досвідосвідом з практичного втілення «гібридного механізму 
правосуддя», який би дозволив іноземним експертам 
працювати разом зі слідчими, детективами, прокурорами і 
суддями національних органів здійснення правосуддя. 
Серед них Карлос Кастресана – перший комісар 
Міжнародної комісії з боротьби з безкарністю в Гватемалі 
(МКББГ) з 2007 по 2010 рр.; Ізабель Рейг – працювала над 
ррозвитком спеціалізованих прокуратур щодо порушення 
прав людини в Мексиці і Бахрейні; Ерік Вітті – колишній 
радник із зовнішніх відносин президента Міжнародного 
кримінального суду та колишній політичний радник 
головного прокурора Спеціального суду в Сьєрра-Леоне; 
Крістіан Де Вос – досліджував досвід різних країн щодо 
розгляду справ про міжнародні злочини.

У жовтні 2016 року до Міжнародного кримінального суду 
було відправлено матеріали, що доводять масштабність і 
системність злочинів проти цивільного населення під час 
Євромайдану. Офіційний супровідний лист до Гааги 

підписали на прес-конференції один з адвокатів Небесної 
сотні Маркіян Галабала та директор програмної ініціативи 
«Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду 
«Відродження» Роман Романов. 

ППротягом двох років Фонд координував зусилля 13 
громадських організацій і волонтерських груп, що зібрали 
та узагальнили дані й направили перше подання до офісу 
прокурора Міжнародного кримінального суду (в січні 2015 
року). Пізніше до Гааги надійшло й офіційне подання від 
Генпрокуратури України. Відтоді в межах попереднього 
вивчення та оцінки ситуації, а саме – чи злочини, скоєні на 
теритериторії України з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 
року, підпадають під визначення Римського статуту, – 
уповноважені представники офісу прокурора МКС двічі 
приїздили в Україну. У щорічному звіті, оприлюдненому на 
Асамблеї держав-учасниць Римського статуту в листопаді 
2015 року, вперше згадувалась Україна.
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Минуло два роки від часу, як Фонд розпочав дослідження 
«Український індекс корпоративної рівності». Вже за цей 
невеликий період часу ми побачили значний прогрес у 
сфері впровадження політики рівності та недискримінації 
на робочому місці. «Український індекс корпоративної 
рівності» реалізує «Точка Опори» у партнерстві із Жіночим 
консорціумом України, Національною асамблеєю людей з 
інвалідністюінвалідністю України та Коаліцією з протидії дискримінації в 
Україні. 

Проект є унікальним прикладом співпраці бізнесу та 
громадського сектору у просуванні принципів рівності та 
недискримінації у трудовій сфері. Маючи підтримку бізнесу 
та широких кіл суспільства, проект зможе більш ефективно 
досягати впровадження політики недискримінації у 
державній сфері. Вже сьогодні на законодавчому рівні 
заборонена дискримінація на робочому місці за ознакою 
сесексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. Загальні 
тенденції зменшення кількості працездатного, молодого, 
креативного населення мотивують компанії, котрі хочуть 
бути успішними, шукати нестандартні, інноваційні підходи 
до взаємодії, залучення та утримання цінних працівників. 

Український індекс корпоративної рівності, який увібрав у 
себе найцікавіші рішення американських та європейських 
бізнес-підходів покликаний допомогти компаніям у цьому 
напрямку. 

ВВ останньому дослідженні «Індексу» взяли участь понад 
150 компаній. Порівняно з першим роком їхня кількість 
зросла більше ніж удвічі. Окрім представників бізнесу, в 
дослідженні також взяли участь державні інституції – 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 
Укрзалізниця. Серед компаній, які вдруге брали участь в 
опитуванні, їх рейтинг в Індексі покращився в середньому 
нана 12 балів. Із 2016 року партнери Фонду запровадили 
щорічний HR-Форум з політики рівності та недискримінації. 
Форум створений як спеціальний майданчик обміну 
досвідом, ідеями, думками, практиками серед компаній, 
котрі працюють в Україні й упроваджують або планують 
впроваджувати політику недискримінації на робочому 
місці. Вже в першому Форумі взяли участь понад 100 
прпредставників малого, середнього та великого бізнесу.
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ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА РОБОТІ: 
УКРАЇНСЬКИЙ ІНДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ РІВНОСТІ 



ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ 
Ухвалення закону «Про Національну поліцію України», інші зміни в законодавстві, зокрема – реформа 
децентралізації, а також зростання суспільного запиту на зміни в діяльності правоохоронних органів і 
прихід до уряду низки фахівців, готових здійснювати реформи, створили умови для розробки й пілотування 
на місцевому рівні моделей посилення безпеки в громадах на основі взаємодії між правоохоронними 
органами та громадою.

Задля забезпечення права на життя і фізичну 
недоторканність, Фонд підтримав розробку і 
впровадження нових механізмів захисту прав людей, 
які перебувають у місцях несвободи. З цією метою 
Фонд підтримав утворення Департаменту прав 
людини в Національній поліції України; запровадження 
протоколів утримання в «місцях несвободи» для 
забезпеченнязабезпечення відповідальності поліції та захисту 
затриманих осіб, зокрема представників вразливих 
груп; розвиток механізму незалежного моніторингу та 
розширення мережі моніторів у співпраці з Офісом 
Уповноваженого з прав людини задля дотримання 
стандартів прав людини в місцях примусового 
утримання, на основі положень Національного 
превентивнопревентивного механізму (НПМ).

У 2016 році Фонд продовжив підтримувати НПМ як 
незалежний національний орган, який створений і діє 
відповідно до Факультативного протоколу до 
Конвенції ООН проти катувань, спрямований на 
регулярний моніторинг усіх місць несвободи з метою 
попередження у них жорстокого поводження з 
людьми, які там утримуються. НПМ в Україні 
запрацювавзапрацював у 2012 році – після внесення необхідних 
змін до закону про Уповноваженого ВР з прав 
людини. З того часу громадські монітори відвідують 
понад 30 установ під загальною назвою «місця 
несвободи». У 2016 році НПМ зробили ребрендинг 
та запустили масштабну інформаційну кампанію             
#люди_не_консерви, яка має на мені привернути 
увагуувагу до того, що в Україні 1 200 000 людей 
утримуються в «закритих» установах, часто в 
жахливих умовах. 

В Україні є понад 6000 «місць 
несвободи» - від тюрем та ізоляторів 
попереднього тримання до сиротинців 
та психіатричних лікарень 

1 200 000 людей 
перебувають у 
закритих закладах
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РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОЇ МОНІТОРИНГОВОЇ
МЕРЕЖІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО 
МЕХАНІЗМУ
Фонд, у співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини (Омбудсмена), відповідно до засад 
Національного превентивного механізму (НПМ), сприяв 
незалежному моніторингу в закритих закладах для протидії 
порушенням прав людини. Такі заклади – територія значних 
ризиків порушення прав людини. Щоб мінімізувати такі 
ризики, у 2002 році на рівні ООН було створено 
НаціональнийНаціональний превентивний механізм, передбачений 
Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та покарання. 

Фонд з 2012 року співпрацює над впровадженням в Україні 
практик НПМ та правозахисних моделей у форматі 
«Омбудсмен +», який передбачає здійснення працівниками 
офісу Омбудсмена спільно з незалежними моніторами – 
представниками організацій громадянського суспільства – 
моніторингових візитів до місць несвободи. Такі візити 
забезпечують розвиток та посилення спроможності 
спільнспільноти моніторів, внутрішню комунікацію та 
обговорення проблем у громадах, де розташовані такі 
місця несвободи. 

45
осіб пройшли навчання 
для моніторів                   
у 2016 році

141
особа складала мережа 
моніторів Національного 
привентивного механізму 

МЕРЕЖА
моніторів була 

інституоналізована у 
громадську організію 
«Україна без тортур»

РОЗПОДІЛ 
МОНІТОРІВ
МЕРЕЖІ



РОЗВИТОК ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ
Повага до людської гідності є також питанням прав 
людини. Ставлення держави й суспільства, зокрема, до 
невиліковно хворих визначає рівень цивілізованості країни. 
Тому в 2016 році Міжнародний фонд «Відродження» 
продовжив підтримку формування системи паліативної 
допомоги в Україні та зміни медичних практик відповідно 
до міжнародних стандартів, навчаючи медичних 
працівників надавпрацівників надавати адекватне знеболення пацієнтам.

Ще 2013 року в Україні з’явився таблетований морфін, і 
законодавство в сфері обігу сильнодіючих знеболювальних 
у закладах охорони здоров’я значно лібералізувалось. 
Проте питання забезпечення пацієнтів адекватним 
знеболенням, як права на доступ до життєво необхідних 
лікарських засобів та гідне завершення життя, досі не 
вирішено.

ССьогодні в Україні надання паліативної допомоги 
потребують понад 400 000 пацієнтів, майже 18 тисяч з яких 
– діти. Міжнародний фонд «Відродження» спільно з Human 
Rights Watch та українськими правозахисними 
організаціями провели дослідження про доступ до 
адекватного знеболення в Україні, в межах якого було 
задокументовано більше 100 особистих історій 
важважкохворих пацієнтів та їх родичів, а також 30 медичних 
працівників у 10 областях України.

У 2016 році вдалося залучити до розвитку паліативної 
допомоги представників різних церков та релігійних 
організацій, які активно беруть участь у підтримці 
тяжкохворих людей. Ролі Церков та релігійних організацій у 
цьому процесі була присвячена Всеукраїнська 
міжконфесійна конференція, яка проходила в Ірпіні 25 – 26 
травня. В Україні традиційно фіксується велика повага 
сусуспільства до релігійних громад, тому об’єднання зусиль 
священнослужителів та громадських активістів сприяє 
ширшому розумінню необхідності доступу до знеболення.

В Україні поки відсутні чіткі статистичні дані щодо дітей, які 
потребують паліативної допомоги. За даними МОЗ це 
близько 17 500 дітей, за даними ЮНІСЕФ цифра може 
складати від 30 000 до 70 000 маленьких пацієнтів. У 
листопаді 2016 року в. о. Міністра охорони здоров’я України 
Уляна Супрун під час відкритої дискусії: «Паліативна 
допомога дітям України» оголосила, що в межах 
НаціональноїНаціональної програми «Онкологія» вже наступного 
(2017-го) року буде закуплена перша партія дитячої форми 
морфіну (сироп). Ця партія розрахована на дітей з 
онкологічним діагнозом, які становлять лише 20% від 
загальної кількості паліативних пацієнтів дитячого віку. 
Проте це рішення вже можна вважати значним кроком у 
визнанні потреб паліативних дітей України.

400
тисяч пацієнтів в Україні, з яких 
майже 18 тисяч - діти, 
потребують паліативної 

допомоги

100
особистих історій важкохворих 
пацієнтів та їх родичів щодо 
порушення прав пацієнтів на 
знеболення задокументовано

30
історій медичних працівників     
у 10 областях України 
задокументовано
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14 – 15 жовтня 2016 року до Всесвітнього дня дитячої 
паліативної допомоги відбувся всеукраїнський флеш-моб 
#КапелюхаНаВуха. Тисячі небайдужих одягли капелюхи 
та виклали свої фото у Facebook, аби привернути увагу до 
невирішених питань невиліковно хворих дітей України. До 
флеш-мобу приєдналися Уповноважений Президента 
України з прав дитини Микола Кулеба, Міністр охорони 
здздоров’я Уляна Супрун, лікар Євген Комаровський, 
письменник Сергій Жадан, актриса театру і кіно та 
ініціаторка соціального арт-проекту «Оскар і Рожева Пані» 
Ірма Вітовська-Ванца, художник Андрій Єрмоленко та 
багато інших.

З метою розширення доступу до адекватного знеболення 
для важкохворих пацієнтів у межах проекту Аналітичного 
центру громадського здоров’я було проаналізовано чинне 
законодавство України щодо діяльності фармацевтичних 
закладів у сфері закупівлі та забезпечення пацієнтів 

наркотичними та психотропними препаратами (зокрема, 
щодо мінімального переліку лікарських засобів, які мають 
бути наявні в аптеці). На основі цього аналізу були 
запропоновані рекомендації для вдосконалення 
нормативно-правової бази, щоб пацієнти, які потребують 
наркотичних та психотропних лікарських засобів, змогли 
отримати доступ до таких препаратів в аптеках. 

ЗЗа підтримки Фонду благодійний фонд «Соборність» 
працював над зміною ставлення медиків до законного 
використання наркотичних речовин у закладах охорони 
здоров’я. На основі аналізу скарг та звернень пацієнтів і 
медичних працівників були розроблені проекти змін до 
законодавства з обігу наркотичних та психотропних 
речовин: Накази №360, №494 та №41 МОЗ України. 
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НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА НАРКОПОЛІТИКА 
Повага до людської гідності за будь-яких умов є 
безумовним правом кожної людини. Щоб почати 
широкомасштабну дискусію щодо оптимізації та реформи 
української наркополітики, в січні 2016 року громадські 
правозахисні, благодійні організації, організації пацієнтів, 
представники фахових установ та колишні члени силових 
структур, а також церкви та релігійні організації 
обоб’єдналися в коаліцію «З повагою до людської гідності». 
Нова стратегія наркополітики в Україні має ґрунтуватися на 
засадах пріоритетності прав людини, гуманності та 
недискримінації щодо хворих на наркозалежність пацієнтів, 
які потребують знеболення чи психіатричної допомоги, а 
також людей, що вживають наркотики.

Євразійський інститут наркополітики проаналізував 
практику застосування жорсткого кримінального 
переслідування до людей, які вживають наркотики. Було 
встановлено, що це практично не впливає на рівень 
наркозалежності, але призводить до порушення прав 
людини і тяжких соціальних та медичних наслідків для 
наркозалежних. За результатами дослідження експерти 
проектупроекту підготували перелік рекомендацій та 
обгрунтування щодо необхідних змін у 
нормативно-правових документах. Зокрема, експерти 
розробили проект змін до наказу №188 МОЗ України, яким 
затверджено граничні обсяги наркотичних речовин, за 
зберігання яких настає кримінальна відповідальність, а 
також до Кримінального Кодексу України (статті №306-311 
ККККУ) та низки інших нормативно-правових актів.

Громадські правозахисні, благодійні організації, організації 
пацієнтів, представники фахових установ та колишні члени 
силових структур, а також церкви та релігійні організації 
об’єдналися у коаліцію «З повагою до людської гідності»
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ЛІКУВАННЯ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
Представники громадянського суспільства, експертне 
середовище вже багато років порушують питання 
доступності якісної медичної допомоги для затриманих 
осіб та осіб, які перебувають у місцях несвободи. 
Прикладом синергії роботи представників неурядових 
організацій та представників влади є співпраця Офісу 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 
НаціональноНаціонального превентивного механізму. Ця співпраця 
спрямовується на протидію порушенням права на 
отримання безперервного медичного лікування в місцях 
несвободи і здійснюється через підтримку моніторингових 
візитів, громадських розслідувань, заходів реагування, 
аналізу та адвокації відповідних політик. Важливим 
напрямком є також забезпечення права на здоров’я в місцях 
несвобнесвободи через поліпшення доступу вразливих груп 
населення до своєчасної якісної правової допомоги.  
шляхом формування стандартів, навчання та залучення 
адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

У межах діяльності Національного превентивного 
механізму Інститут правових досліджень та стратегій 
протягом 2016 року здійснював регулярні моніторингові 
візити до закладів Міністерства охорони здоров’я, 
Міністерства соціальної політики та Державної 
пенітенціарної служби України. Метою моніторингових 
візитів було документування випадків порушення прав 
пацієнтівпацієнтів у закритих закладах та установах, підготовка та 
оприлюднення доповіді про стан дотримання прав людини 
у місцях несвободи. Підготовані матеріали були передані на 
розгляд до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. Ініційовано подання Уповноваженого ВР з 
прав людини до компетентних органів місцевої влади, які 
мають забезпечити відновлення порушених прав осіб у 
кконкретних випадках, а також – подання до КМУ, МОЗ, 
Мінсоцполітики України, Державної пенітенціарної служби 

України, які вимагають усунення причин системних 
порушень прав людини, розробки та адвокації змін 
нормативно-правових документів.
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Унікальна для донорських структур в Україні Ромська 
програмна ініцатива Міжнародного фонду «Відродження» 
працює вже майже 20 років. Метою Ініціативи є підтримка 
позитивних соціальних змін у ромських громадах, протидія 
дискримінації, покращення доступу ромів до правової 
допомоги, освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг, 
культурний діалог та підтримка молодого покоління 
роромських лідерів та активістів. Серед предметів підтримки 
Ініціативи – ухвалення і впровадження Стратегії захисту 
та інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини на період до 2020 року, розвиток мережі 
спроможних ромських громадських організацій, посилення 
правової обізнаності та правозахисту в ромських громадах, 
покращення доступу ромів до медичних послуг та освіти 
черезчерез механізми залучення ромських медичних та соціальних 
посередників, помічників вчителів у школах та програми 
відповідального батьківства.
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КРАЩИЙ ДОСТУП ДО ОСВІТИ 
ДЛЯ РОМСЬКОЇ МОЛОДІ
Фонд сприяв поліпшенню доступу ромських дітей до початкової освіти через розвиток Центрів відповідального виховання і 
розширення співробітництва з місцевими органами освіти. Мета полягала в тому, щоб запровадити модель асистентів 
вчителів у районах з високою часткою ромського населення та впровадити інклюзивні практики підготовки ромських дітей 
до школи в Закарпатській області. 

8
асистентів вчителів були відібрані 
для роботи у 7 навчальних закладах 
Закарпатській та Одеській областях 

в межах пілотних проектів

80
дітей пройшли підготовчі 
заняття до школи в 
Закарпатській області

5
Центрів відповідального виховання, 
які надають супровід ромським 
родинам, з’явились в Закарпатській 

та Одеській областях

У співпраці з Ромським освітнім фондом МФВ щороку 
проводить відкритий конкурс серед ромської молоді та, за 
програмою «Право та гуманітарні дисципліни», надає 
близько 120 стипендій на навчання у вишах за напрямками: 
історія ромського народу, право і гуманітарні дисципліни, 
медицина і міжнародні відносини. Мета програми - сприяти 
формуванню серед ромів критичної маси випускників/ць 
вищихвищих навчальних закладів, які пишаються тим, що вони є 

ромами, мають навики та знання, що дозволяють їм ставати 
професіоналами у своїх галузях, а також тісно пов’язані з 
ромськими громадами та підтримують їх подальший 
розвиток і включення до суспільства. Програма «Право та 
гуманітарні дисципліни» співфінансується Фондом «Пам’ять, 
відповідальність і майбутнє» (EVZ) та Ромським освітнім 
фондом. Стипендії Програми в Україні отримали понад 300 
момолодих ромів.

Молоді ромські активісти успішно реалізували 7 проектів, серед яких - розробка і запуск інформаційного порталу 
для ромської молоді jakha.info, створення відео  про неприпустимість дискримінації за етнічною ознакою (перше 
місце на Фестивалі в Албанії) та підготовка мультиплікаційного відео для навчання ромської мови

18 молодих ромів пройшли стажування в органах місцевого самоврядування в 6 областях; 4 учасники проекту 
працевлаштовані за місцем проходження стажування, а 14 – внесені на 2 роки в кадровий резерв. 7 молодих 
активістів пройшли стажування у неурядових правозахисних організаціях

23
активісти пройшли навчання 
у Школі з прав людини

4
тренінги проведено для 
стипендіатів РОФ

114
стипендій «Право та 
гуманітарні дисципліни» 

43
молоді роми отримали дипломи 
українських університетів
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ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ РОМСЬКОЇ 
ГРОМАДИ ДО УЧАСТІ У МІСЦЕВОМУ 
САМОВРЯДУВАННІ

Сьогодні існує великий запит на нових громадських лідерів 
ромської громади, здатних взаємодіяти з владою: 
формулювати потреби, вести діалог і досягати позитивних 
результатів в інтеграційних процесах. Такі лідери повинні 
мати освіту й бути готовими брати на себе відповідальність 
за демократичні перетворення й ініціативи всередині своєї 
спільноти. Вони стануть провідниками змін для ромських 
громад;громад; вони ж сприятимуть подоланню негативних 
стереотипів з боку інших членів суспільства.

У 2016 році Фонд та активісти ромської громади 
працювали над формуванням і просуванням ефективної 
державної політики щодо ромської національної меншини 
на національному та місцевому рівнях. Розпочала роботу 
Експертна ромська коаліція – консультативний орган 
робочої групи при Кабінеті Міністрів України, метою якої є 
розробка та покращення реалізації регіональних програм, 
якіякі сприяють доступу ромів до адміністративних та 

соціальних послуг. Коаліція Ромських НУО України 
«Стратегія 2020» працює над моніторингом впровадження 
Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 року. 

ЗЗ метою посилення спроможності місцевих органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування 
розробляти та ефективно реалізовувати стратегії, плани 
заходів, інклюзивні та ґрунтовані на принципах 
недискримінації і ґендерної рівності політики та сервіси для 
ромських громад, Коаліція ромських організацій, 
Міжнародний ромський жіночий фонд «Чіріклі» та інші 
громагромадські ініціативи розпочали розробку місцевих 
соціальних програм, до яких будуть включені потреби 
ромів у сфері охорони здоров‘я, соціального супроводу 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах у 
Києві, Харківській, Одеській, Закарпатській, Кропивницькій, 
Волинській, Запорізькій областях.
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завдяки роботі 20 ромським 
соціально-медичним посередникам 
роми з 6 областей отримували 
соціальний супровід у своїх громадах

16 випадків дискримінації ромів у сфері 
охорони здоров’я було виявлено ромськими 
посередниками, і направлено до Офісу 
Уповноваженого ВРУ з прав людини

У 2016 році ромська громада України мусила протидіяти 
численним випадкам дискримінації, вживання мови 
ворожнечі, заяв та дій, що принижують гідність та 
порушують права ромського населення, зокрема – за участі 
представників влади. Наприкінці серпня 2016 року в селі 
Лощинівка відбулися масові заворушення, інформація про 
які була на шпальтах всіх загальнонаціональних ЗМІ. Не 
дочекавшисьдочекавшись неупередженого розслідування злочину і 
винесення звинувачення судом, місцеві жителі вчинили 
самосуд – погром будинків ромських сімей. Місцева влада 
ухвалила незаконне рішення про виселення з Лощинівки 
всіх ромів. Дане рішення було підтримане керівництвом 
Ізмаїльської районної державної адміністрації. Дії влади 
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були засуджені у заяві представників Офісу 
Уповноваженого Верховної ради з прав людини, ромськими 
правозахисниками. Фонд виступив з заявою, у якій закликав 
керівництво держави вжити заходів щодо припинення 
масового порушення прав людини. Голова Комітету 
Верховної Ради України з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій 
НемиНемиря та МФВ ініціювали комітетські слухання щодо 
Лощинівки. Коаліція з протидії дискримінації назвала 
сільську раду Лощинівки «переможцем» антипремії 
«Дискримінатор року» за «реально ганебний вчинок».

Зважаючи на численні проблеми, з якими стикаються роми, 
актуальною є практична підготовка активістів ромських 
громад, зокрема – ромської молоді - у сфері захисту 
громадських інтересів та прав людини, їх інтеграція до 
спільноти правозахисників. МФВ підтримав проект 
«Всеукраїнська школа з прав людини для молодих 
активістів ромських громад» як довгострокову частину 
ВсВсеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права 
людини». 

Розуміючи важливість підтримки культурних ініціатив, 
спрямованих на збереження історичної пам‘яті та протидії 
упередженням та стереотипам щодо ромів, у 2016 році 
Фонд підтримав XІХ Міжнародний ромський фестиваль 
джазового мистецтва «Пап-джаз-фест-2016» в Ужгороді. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ПЕРЕВИДАННЯ 
КНИГ БІБЛІОТЕКИ МФВ
У співпраці з благодійним фондом  «Центр досліджень історії та культури східноєвропейського 
єврейства», МФВ підготував у електронному форматі 100 книг з бібліотеки Фонду, які найбіль-
ше затребувані організаціями громадянського суспільства, і розмістив у мережі Інтернет 
тексти книг, на які отримано відповідні права.

Фонд підтримав забезпечення прозорої та 
неупередженої оцінки робіт, надісланих для участі у 
Всеукраїнському літературному конкурсі романів, 
кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання 
«Коронація Слова»; ініціативу зі збору коштів на 
видання 1-го тому Української малої енциклопедії 
Євгена Онацького; друк книги «Кіно, народжене 
Україною»;Україною»; реставрацію та оцифрування музичних 
записів і проведення кампанії зі збору коштів на 
збереження музичної спадщини видатного 
українського оперного і камерного співака Бориса 
Гмирі; а також проведення кампанії з популяризації 
історії українського кінематографу.
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ
Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ) провела 
міжнародну наукову конференція «Соціальні катастрофи 
першої половини ХХ століття в Україні та світі: історичний 
контекст та демографічні наслідки», де обговорила, 
зокрема, оцінки втрат України від тоталітарних режимів та 
протидію поширенню в сучасному світі авторитарних та 
популістських ідей. Фонд також підтримав участь 
українськихукраїнських науковців та викладачів у конвенції Асоціації 
східноєвропейських та євразійських студій (ASEEES) та 
Міжнародної асоціації гуманітаріїв «Образ Іншого».

У співпраці з Українським католицьким університетом 
Української греко-католицької Церкви Фонд підтримав 
організацію і проведення у Львові «Кримського Форуму», 
присвяченого 40-річному ювілею Української Гельсінської 
групи. Метою Форуму було напрацювання дієвих методів 
правозахисної боротьби в Криму в умовах тимчасової 
окупації та переслідувань опозиціонерів, а також – шляхів 
поподолання кризи демократичних цінностей і протидії 
поширення авторитарних та популістських ідей в Європі.

Також у Києві пройшов Другий форум культурної 
дипломатії України, який є спільною ініціативою 
Міністерства закордонних справ України та Київського офісу 
Інституту Кеннана. Метою Форуму було об’єднання зусиль 
Уряду, папламенту, громадських активістів та міжнародних 
експертів навколо створення проекту державної стратегії 
розвитку культурної та публічної дипломатії України. Під 
часчас заходу презентували результати незалежного аудиту 
ефективності культурної дипломатії України впродовж 
2014 – 2016 років, проаналізували шлях інтенсифікації 
державних і волонтерських зусиль в напрямку формування 
лідерського потенціалу України за кордоном. Форум надав 
рекомендації українському уряду, неурядовому сектору та 
іншим суб’єктам репутаційної політики України щодо 
шляхівшляхів покращення культурної дипломатії України та 
виведення її на новий рівень ефективності і стратегічного 
планування. 

Сучасна українська книга відіграє надзвичайну роль у 
формуванні спільного національно-культурного простору 
та єднанні мешканців різних регіонів України. Способи і 
методи популяризації української літератури, насамперед 
на звільнених територіях, та інших освітніх та 
культурницьких ініціатив митців, письменників, вчених та 
педагогів, які вже здійснюють волонтерську діяльність на 
схсході України – про це йшлося на відкритому обговоренні 
«Нова книга для Сходу України», яке організував 
Міжнародний фонд «Відродження» у межах Форуму 
видавців у Львові. 

Фонд підтримав Лабораторію урбаністичних ініціатив, яка 
мала на меті сприяти культурницьким та урбаністичним 
ініціативам, розвиткові платформ громадської активності у 
малих містах Сходу та мережуванню цих рухів. До участі в 
заході долучились понад 50 громадських лідерів з 11 
областей країни. Своїм досвідом ділилися представники 
потужних ініціатив з інших регіонів («Імпакт хаб – Одеса», 
«Т«Тепле місто» з Івано-Франківська, Шелтер+ (Кривий Ріг) та 
інші. 

Також у межах проекту «Технологічна нація» БФ Brainbаsket 
Foundation Фонд підтримав забезпечення обладнанням 25 
навчальних хабів на базі бібліотек у найбільших містах 
України. Діяльність хабів спрямована на навчання основ 
програмування за курсами провідних університетів світу та 
сприяння подальшому працевлаштуванню випускників на 
ІТ-спеціальності.
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ПРОЕКТИ, 
ПІДТРИМАНІ 
МВФ



У 2016
РОЦІ



ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ
«ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА»

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агенція 
журналістики даних" (м. Київ) 

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дофінансування проекту 
"Організаційні зміни заради сталого розвитку               
ГО "Агенція журналістики даних". 

СУМА: 167023 грн. 

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська громадська організація 
"Асоціація сприяння самоорганізації населення"          
(м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дофінансування проекту № 49356 
"Посилення організаційної та аналітичної 
спроможності Всеукраїнської асоціації сприяння 
самоорганізації населення". 

СУМА: 121915 грн.СУМА: 121915 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Херсонська обласна громадська 
організація "Причорноморський центр політичних          
та соціальних досліджень" (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Громадськість за сталий 
стратегічний розвиток Кочубеївської громади 
Херсон-ської області. 

СУМА: 280000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
Світової Політики" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дофінансування інституційного 
гранту для ГО "Інститут світової політики". 

СУМА: 210669 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Дніпропетровська районна благодійна 
організація "Фонд громади "Джерело" 
(Дніп-ропетровська обл., с. Шевченко)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підготовка Стратегії розвитку 
Ювілейної селищної територіальної громади та 
інституційне забезпечення її реалізації. 

СУМА: 220700 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Тернопільська обласна громадська 
організація "Гуртом!" (м. Тернопіль)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Консолідація зусиль місцевої влади 
та громадськості Почаїва, Старого Таража, Комарина 
для розробки та реалізації Стратегії розвитку 
Почаївської об'єднаної територіальної громади. 

СУМА: 240000 грн.

94



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
дослідження суспільства" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дофінансування проекту № 49366 
"Організаційний розвиток Центру дослі-дження 
суспільства", 2-га частина. 

СУМА: 251364 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадський центр "Ділові ініціативи" 
(м. Івано-Франківськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка розвитку 
Старобогородчанської об’єднаної територіальної 
громади, Богородчанський р-н, Івано-Франківської 
області. 

СУМА: 240000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Обласна молодіжна громадська 
організація "Волинський інститут права" (м. Луцьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Спільними зусиллями плануємо 
майбутнє громади. 

СУМА: 235000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Громадська 
ініціатива Луганщини" (Луганська обл.,                          
м. Сєвєродонецьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Наступні стратегічні кроки 
розбудови Білокуракинської об'єднаної громади 
Лу-ганської області. 

СУМА: 270000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська громадська організація 
"Асоціація сприяння самоорганізації населення"                
(м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Біляївській об’єднаній громаді – 
комплексний розвиток. 

СУМА: 330000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агентство 
місцевого розвитку та інформаційних ресурсів 
"Європоліс" (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка стратегії розвитку 
Тячівської об'єднаної територіальної громади                
до 2025 року. 

СУМА: 182370 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Миколаївська міська громадська 
організація "Фонд розвитку міста Миколаєва"                   
(м. Миколаїв)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Куцурубська об’єднана громада як 
дієва демократична модель стратегічного розвитку. 

СУМА: 235000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
громадської адвокатури" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Сталий розвиток Дублянської 
об’єднаної територіальної громади через стратегічне 
планування. 

СУМА: 240000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Полтавський обласний благодійний 
фонд "Фонд розвитку громади "Ініціатива" (м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Учасницьке проектування сталого 
розвитку - запорука успіху Білоцерківської об'єднаної 
територіальної громади. 

СУМА: 199300 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
розвитку регіональної преси" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Аналіз та моніторинг Державного 
реєстру прав на нерухоме майно. 

СУМА: 400000 грн.

Організація: Громадська організація "Трансперенсі 
Інтернешнл Україна" (м. Київ)

Назва проекту: Впровадження системи електронних 
закупівель PROZORRO - виклики для замовників, 
бізнесу та громадськості. 

Сума: 700000 грн. 

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Прометеус"    
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення можливостей онлайн 
навчання у сфері Аналізу даних через створення              
4 масових відкритих он-лайн курсів на базі української 
платформи "Прометеус". 

СУМА: 557752 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр протидії 
корупції" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Покращення функціонування 
реєстрів прав власності та бенефіціарних власників   
для забезпечення прозорості та боротьби з корупцією. 

СУМА: 650000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
політичних студій та аналітики "Ейдос" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Моніторинг фінансування 
політичних сил - основа доброчесності української 
політики. 

СУМА: 1270000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
політичних студій та аналітики "Ейдос" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Реформа публічних фінансів               
під контролем громадськості. 

СУМА: 730000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Діксі Груп"         
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підготовка та просування 
нормативно-правової бази для розкриття компаніями 
платежів у видобувній сфері в контексті реалізації 
Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні. 
Другий етап. 

СУМА: 650000 грн.СУМА: 650000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
дослідження суспільства" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дофінансування проекту № 49366 
"Організаційний розвиток Центру дослідження 
суспільства", 3-тя частина. 

СУМА: 283372 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Бюро"                
(м. Дніпропетровськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: БюроUA. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Львівська група" 
(м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Проведення низки антикорупційних 
журналістських розслідувань у Львівській області. 

СУМА: 300000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Громадське 
телебачення - Львів" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Антикорупційна телевізійна 
програма «ХардКор». 

СУМА: 226817 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
локального самоврядування" (Київська обл.,                 
м. Біла Церква)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Без корупції. 

СУМА: 343750 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агенція 
журналістики даних" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дослідження зловживань в процесі 
видачі ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем. 
Створення інтерактивної мапи порушень. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Соціал Буст"  
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інкубатор IT проектів на основі 
відкритих даних. 

СУМА: 500000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Інститут розвитку 
освіти" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Попередження корупції в освіті 
через дослідження цілісності освітньої системи           
(за методологією ОЕСР): підготовка фінального звіту. 

СУМА: 296296 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Херсонська обласна громадська 
організація "Причорноморський центр політичних та 
соціальних досліджень" (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток місцевої демократії – 
запорука становлення спроможної громади. 

СУМА: 326500 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Одеський 
інститут соціальних технологій" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Соціальний діалог задля розвитку 
громад в Україні в контексті реформи децентралізації. 

СУМА: 480000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
аналізу державної та регіональної політики" (м. Луцьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Формування спроможних сільських 
громад у Рівненській області. 

СУМА: 300000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Миколаївська міська громадська 
організація "Фонд розвитку міста Миколаєва"                
(м. Миколаїв)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дієва місцева демократія у селах      
і містах Миколаївщини. 

СУМА: 277000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Громадська 
ініціатива Луганщини" (Луганська обл.,                            
м. Сєвєродонецьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Ресурсний Центр сприяння розвитку 
місцевої демократії на Луганщині. 

СУМА: 323100 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Волинська обласна громадська 
організація "Асоціація підтримки та розвитку 
об'єд-нань співвласників багатоквартирних будинків  
та органів самоорганізації населення" (м. Луцьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Волинь - територія розвитку 
місцевої демократії. 

СУМА: 325000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
соціального добробуту "Доброчин" (м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: "Посилюємо демократію участі          
на Чернігівщині" - впровадження місцевих ініціатив, 
розвиток органів самоорганізації населення та статутів 
територіальних громад. 

СУМА: 300000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Чернівецька обласна громадська 
організація "Комітет виборців" (м. Чернівці)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Самі собі творимо владу. Ефективне 
управління об’єднаними територіальними громадами 
через самоорганізацію населення. 

СУМА: 280000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Асоціація 
"Відродження та розвиток" (Донецька обл.,                     
м. Артемівськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Донеччина: сприяння розвитку 
місцевої демократії - необхідність успіху реформ 
децентралізації та місцевого самоврядування. 

СУМА: 280000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
аналітики та адвокації" (м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інституційний розвиток та 
спроможність впливу на формування і реалізацію 
політик. 

СУМА: 321575 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Донецький 
інститут інформації" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інституційний розвиток                     
ГО "Донецький інститут інформації". 

СУМА: 376464 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Має бути" (м. 
Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Пошуково-аналітична система 007 - 
веб-ресурс на основі відкритих даних про публічні 
фінанси. 

СУМА: 700000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Інститут розвитку 
освіти" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Публічне обговорення та оновлення 
навчальних програм для молодшої школи. 

СУМА: 491000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадське об'єднання товариство 
"Юрій Дрогобич" (Львівська обл., м. Дрогобич)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Антикорупційний форум місцевого 
самоврядування Львівщини. 

СУМА: 59700 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Інститут розвитку 
освіти" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Громадська підтримка освітньої 
реформи в Україні. Другий етап. 

СУМА: 625055 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
громадянського суспільства" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Експертна та інформаційна 
підтримка процесу реформування місцевого 
само-врядування та територіальної організації влади   
в Україні. Фаза III. 

СУМА: 1110840 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Київський міський осередок 
Всеукраїнської громадської організації "Асоціація 
сприяння самоорганізації населення" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка та публічне обговорення 
концепції нового Статуту територіальної громади       
м. Києва. 

СУМА: 203153 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
політико-правових реформ" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Сприяння реформі публічної 
адміністрації. 

СУМА: 1618500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська громадська організація 
"Асоціація сприяння самоорганізації населення"                
(м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення спроможності 
міжрегіональної мережі ресурсних центрів із розвитку 
місцевої демократії. 

СУМА: 641155 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
Світової Політики" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дофінансування проекту № 49361 
"Інституційний грант для ГО "Інститут світової 
політики", 3-тя частина. 

СУМА: 236118 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Канцелярська 
сотня" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Електронне бюро технічної 
інвентаризації Львів. 

СУМА: 700000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
розвитку регіональної преси" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Співфінансування восьмої 
Національної конференції журналістів-розслідувачів. 

СУМА: 240000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "ТОМ 14"        
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Антикорупційна телевізійна 
програма журналістських розслідувань "Наші гроші         
з Денисом Бігусом". 

СУМА: 1564750 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
політико-правових реформ" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підготовка альтернативного звіту    
з оцінки ефективності впровадження державної 
антикорупційної політики. 

СУМА: 400000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Асоціація 
дослідників державного управління" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Об'єднання територіальних громад 
в умовах поліетнічності на території Півдня Одеської 
області. 

СУМА: 125000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Фундація імені 
Григорія Яхимовича" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Поширення механізму 
співробітництва громад в Україні. 

СУМА: 350000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Одеська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації "Комітет 
ви-борців України" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Впровадження в Україні 10 
принципів успішного залучення громадян до процесу 
прийняття рішень від OECP. 

СУМА: 300000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"ГРОМАДСЬКИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Контроль виконання вимог 
антикорупційного законодавства в частині 
декларування статків чиновників через моніторинг   та 
юридичний супровід журналістських розслідувань. 
Етап 1. 

СУМА: 141000 грн.СУМА: 141000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Прометеус"       
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення можливостей онлайн 
навчання у сфері Управління проектами через 
створення масового відкритого онлайн-курсу на базі 
української платформи "Прометеус". 

СУМА: 236767 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"ГРОМАДСЬКИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Контроль виконання вимог 
антикорупційного законодавства в частині 
декларування статків чиновників через юридичний 
супровід журналістських розслідувань (Етап 2). 

СУМА: 104360 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"       
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Тренінговий курс для основних 
партнерських організацій - учасниць «Ініціативи з 
розвитку аналітичних центрів України» у 2016 році із 
організаційного розвитку, аналітичної спроможності   
та посилення комунікації. 

СУМА: 325657 грн.СУМА: 325657 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"         
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Індивідуальний тренінговий курс 
для основних партнерських організацій - учасниць 
«Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України»       
у 2016 році із організаційного розвитку, аналітичної 
спроможності та посилення комунікації. 

СУМА: 177280 грн.СУМА: 177280 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"       
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Експертний супровід учасників 
«Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України»       
в 2016 році із організаційного розвитку, аналітичної 
спроможності та посилення комунікації. 

СУМА: 441968 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Участь українських експертів у 
міжнародних заходах, пов’язаних із підтримкою 
реалізації енергетичної політики України та 
впровадженням Ініціативи “Партнерство “Відкритий 
Уряд” в Україні. 

СУМА: 387494 грн.СУМА: 387494 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Стажування керівників партнерських 
аналітичних центрів за кордоном в 2016 році на базі 
європейських аналітичних центрів. 

СУМА: 674377 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Навчальна програма для 
регіональних організацій - учасниць Ініціативи з 
роз-витку аналітичних центрів України у 2016 році із 
організаційного розвитку, аналітичної спроможності  
та посилення комунікації. 

СУМА: 598201 грн.СУМА: 598201 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Мережування з європейськими 
аналітичними центрами в 2016 році, а саме, 
проведення презентацій та адвокаційних поїздок               
у країни-члени ЄС. 

СУМА: 180402 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток напрямку онлайн навчання 
у сфері аналізу політики у 2016 році. 

СУМА: 124559 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Стажування студентів на базі 
партнерських аналітичних центрів. 

СУМА: 936809 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка роботи Ради 
громадських експертиз при Комітеті із запобігання     
та боротьби з корупцією ВР України. 

СУМА: 594800 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація навчального візити 
представників НАЗК, громадських активістів та 
журналістів з метою вивчення зарубіжного досвіду 
боротьби із політичною корупцією, м. Рига (Латвія). 

СУМА: 267536 грн.
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ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ
ПРОГРАМНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Сприяння 
міжкультурному співробітництву" (СМС)" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: UA: Ukraine Analytica. 

СУМА: 123640 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Експертно- 
аналітична агенція "Група 2 травня" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Адаптація документального фільму 
"2 травня. Без міфів" для європейської аудиторії. 

СУМА: 636640 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Ліга випускників Інституту Кеннана" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Виставка "Мистецтво Майдану" - 
правдиві свідчення про Революцію Гідності та 
референдум у Нідерландах. 

СУМА: 181500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Ліга випускників Інституту Кеннана" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Другий форум культурної 
дипломатії України. 

СУМА: 113100 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
Світової Політики" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: "Yes-campaign" у Нідерландах 
напередодні референдуму 6 квітня 2016 р. 

СУМА: 578865 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Товариство "Український Народний   
Дім в Чернівцях" (м. Чернівці)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Кампанія відзначення Днів Європи   
в Україні-2016 "RE-Формуюсь Європейцем!". 

СУМА: 107900 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агенція змін 
"Перспектива" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: "Харків Тудей": створення 
англомовного сайту новин. 

СУМА: 169450 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Київський 
інститут енергетичних досліджень" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Міжнародна енергетична 
конференція 2016. 

СУМА: 344028 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація Фундація 
"Відкрите суспільство" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Парламентська експертна група         
з європейської інтеграції. 

СУМА: 598500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Український 
кризовий медіа-центр" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Комунікаційна кампанія                         
у Нідерландах. 

СУМА: 2642115 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська благодійна організація 
"Точка опори" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Культурний діалог Україна - 
Нідерланди через ЛГБТ спільноту. 

СУМА: 483593 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Асоціація 
"Промком" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Українсько-французька аналітична 
платформа стратегічних комунікацій. 

СУМА: 292624 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Кримськотатарський ресурсний центр" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Захист прав людини і деокупація 
Криму через публічну дипломатію. 

СУМА: 867950 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Українська 
мережа енергетичних інновацій "Грінкубатор" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підвищення поінформованості про 
українську енергетичну трансформацію та її вплив     
на європейську енергетичну безпеку задля підтримки 
підписання угоди про асоціацію з ЄС. 

СУМА: 519737 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Євромайдан 
Преса" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформування про діяльність 
європейських правих та лівих популістів, спрямовану 
проти євроінтеграції України. 

СУМА: 113600 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Лабораторія 
законодавчих ініціатив" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інституційна підтримка патронатної 
служби Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції. 

СУМА: 1068616 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Майдан 
закордонних справ" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Моніторинг порушень міжнародних 
санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово 
окупованій території Криму. 

СУМА: 512400 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Міжнародний 
благодійний фонд "Імпакт Хаб Одеса" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Коннект фор Імпакт. 

СУМА: 1287695 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
Світової Політики" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Індекс європейської інтеграції країн 
Східного партнерства 2015-2016 (Зустріч-запуск у 
Києві). 

СУМА: 187080 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Євромайдан 
Преса" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформування міжнародної 
громадськості про події в Україні через розвиток 
Євромайдан Преси. 

СУМА: 719000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження" (м. 
Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Міжнародний мистецький проект 
«Identity. Behind the Curtain of Uncertainty»: виставка 
художників нордичних та балтійських країн та України, 
програма перформансів, лекцій та воркшопів. Проект 
реалізовувався у співпраці з посольствами Латвії, 
Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Литви та Естонії в 
Україні, Латвійським центром сучасного мистецтва та 
Національним хНаціональним худо-жнім музеєм України. 

СУМА: 41910 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Донецька міська громадська організація 
"Центр міжнародної безпеки" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дослідження ключових груп впливу 
на підконтрольних уряду територіях Донецької та 
Луганської областей з питань європейської інтеграції 
України. 

СУМА: 168320 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Рада зовнішньої 
політики "Українська призма" (м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Експертна дипломатія: посилення 
інформаційної співпраці між комітетом у закордонних 
справах ВР України та незалежними аналітичними 
центрами України. 

СУМА: 270000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
інформації про права людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Комунікаційна підтримка та 
адвокація діяльності Національного превентивного 
механізму в Україні, II етап. 

СУМА: 80052 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження" (м. 
Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Розбудова та підтримка роботи 
Української сторони Платформи Громадянсько-го 
Суспільства Україна-ЄС у січні-червні 2016 р. 
Підтримка роботи Секретаріату, організація засі-дань, 
забезпечення участі Української сторони у засіданні 
Платформи у Брюсселі у лютому 2016. 

СУМА: 240834 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Діксі Груп" (м. 
Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Моніторинг та просування 
виконання Україною Угоди про асоціацію в частинах 
енергетики та довкілля. 

СУМА: 360000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Донецька міська громадська організація 
"Центр міжнародної безпеки" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дослідження ключових груп впливу 
на підконтрольних уряду територіях Донецької та 
Луганської областей з питань європейської інтеграції 
України. 

СУМА: 168320 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"       
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Підготовка та проведення заходів 
Форуму «Україна-Польща» у Києві та Варшаві для 
обговорення питань внутрішньополітичних тенденцій, 
двосторонніх відносин та європейської політики              
та зміцнення контактів між інтелектуальними                   
та політичними елітами двох країн. Проект 
співфінансувався Фундацією ім. Стефана Баторія 
(В(Варшава). . 

СУМА: 625000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Координація діяльності 
регіональних представництв проекту “Київський 
діалог” у м. Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, 
Черкаси та Івано-Франківськ задля підтримки 
українсько-німецького суспільного діалогу та обміну 
досвідом з актуальних соціальних, політичних та 
економічних питань та сприяння кращому розумінню 
пропроблем українських регіонів. Проект реалізовувався 
за підтримки Міністерства закордонних справ 
Німеччини. 

СУМА: 554900 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"            
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка участі громадськості       
в реалізації євроінтеграційних реформ в Україні 
шляхом розвитку потенціалу та ефективності двох 
профільних громадських мережевих об’єднань - 
Української сторони Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС та Української національної 
платформи Форуму громадянського суспільства 
СхідноСхідного Партнерства. Діяльність в рамках проекту 
передбачала: проведення зовнішньої оцінки 
Платформ, проведення сесій стратегічного планування 
Платформ, підготовку та проведення інституційних 
заходів обох Платформ (Річна національна конференція 
УНП ФГС СхП, засідання двосторонньої ПГС 
Україна-ЄС у Києві у листопаді 2016 р., поточні 
засідання засідання керівних органів та робочих груп двох 
Платформ). Підтримка роботи секретарів Платформ та 
інших експертів проекту, оренда та обладнання офісу 
проекту, забезпечення перекладу матеріалів, 
синхронного перекладу на міжнародних заходах, 
створення фірмового стилю та дизайну сайту проекту 
«Громадська синергія». Проект реалізується                    
за піза підтримки Європейського Союзу. 

СУМА: 2098000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація та проведення серії 
тематичних експертних обговорень із залученням 
експертів, урядовців, дипломатів та підготовка тексту 
Стратегії енергетичної дипломатії Укра-їни. 

СУМА: 172170 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"       
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток молоді як імпульс для 
зміцнення громадянського суспільства і демо-кратії в 
Україні. Проведення ряду тренінгів та воркшопів для 
учнів та студентів у чотирьох містах України: Харкові, 
Одесі, Дніпрі та Івано-Франкiвську з метою 
зацікавлення української молоді у політичних процесах 
та громадській діяльності. Проект реалізовувався за 
піпідтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. 

СУМА: 321500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Проведення оцінки виконання 
реформ у сферах боротьби з корупцією, судочинства 
та антидискримінаційної політики, як ключових 
політичних пріоритетів Асоціації з ЄС. Представлення 
відповідних експертних звітів у Брюсселі. Ініціатива 
реалізована у співпраці з Євразійською програмою 
Фондів Відкритого Суспільства та Open Society 
EuEuropean Policy Institute - Brussels (OSEPI). 

СУМА: 329600 грн.



ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ
«ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОСУДДЯ»

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська благодійна організація 
"Точка опори" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Індекс корпоративної рівності. 

СУМА: 1006632 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
інформації про права людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Налагодження співпраці між 
спільнотою НПМ та медіа шляхом проведення 
тренінгу та публічних активностей для журналістів. 

СУМА: 173730 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська благодійна організація 
"Українська фундація правової допомоги" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розроблення та впровадження 
пам'яток про права для свідків, потерпілих                     
та затриманих. 

СУМА: 701449 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інсайт" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформаційно-адвокаційна кампанія 
з протидії насильству та злочинам на грунті ненависті 
щодо дискримінованих груп. 

СУМА: 508000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Луганський 
обласний правозахисний центр "Альтернатива"             
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Застосування заборонених 
міжнародним правом методів та засобів ведення війни 
щодо цивільних закладів охорони здоров’я під час 
збройного конфлікту на Сході України. 

СУМА: 349561 грн.СУМА: 349561 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Східноукраїнський центр громадських ініціатив"             
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Експертна підтримка 
документування злочинів проти людяності та воєнних 
злочинів в ході збройного конфлікту на сході України. 

СУМА: 739880 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Фонд "Правова просвіта" (м. Донецьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація діяльності юридичної 
клініки Донецького національного університету            
м. Вінниця. 

СУМА: 60000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Мирний берег" 
(м. Луцьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Страчені на Донбасі: факти катувань 
та вбивств на сході України. 

СУМА: 510190 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Кримськотатарський ресурсний центр" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Свідки по справі 1944. 

СУМА: 764250 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
громадянських свобод" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Donbas VR Project: за мотивами  
звіту "Ті, що пережили пекло". 

СУМА: 663684 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська благодійна організація 
"Українська фундація правової допомоги" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток інституційної 
спроможності асоціації/мережі юридичних клінік 
Украї-ни. 

СУМА: 1037241 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
інформації про права людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформаційна підтримка співпраці 
поліції та громади в Україні. 

СУМА: 669160 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Регіональний 
центр прав людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення прав засуджених 
громадян України на відбування покарання на території 
та під контролем України. 

СУМА: 614000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська спілка "Мережа правового 
розвитку" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка інституційного розвитку 
громадської спілки "Мережа Центрів правової 
інформації та консультацій" (Мережа ЦПІК, Мережа 
правового розвитку). 

СУМА: 600000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська спілка "Мережа правового 
розвитку" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка учасників ГС "Мережа 
ЦПІК" у напрямку посилення правових мож-ливостей 
вразливих верств населення та запровадження 
медіації. 

СУМА: 600000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація ''Благодійне 
товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть   
з ВІЛ/СНІД’’ м. Кривий Ріг'' (Запорізька обл.,                       
м. Кривий Ріг)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Співпраця поліції та громади 
Кривого Рогу - запорука порядку і публічної безпеки. 

СУМА: 344000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська громадська організація 
"Магнолія" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Безпека дітей - спільна 
відповідальність. 

СУМА: 298795 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Чернівецька обласна громадська 
організація "Буковинська агенція регіонального 
розвитку" (м. Чернівці)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Безпечні вулиці. 

СУМА: 274000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Запорізька 
правозахисна група" (м. Запоріжжя)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Партнерство заради безпеки в 
Запоріжжі: спільні дії громадян, поліції та влади. 

СУМА: 286400 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Чугуївська міськрайонна громадська 
організація "Чугуївська правозахисна група" (Харківська 
обл., м. Чугуїв)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Платформа - "Поліція та громада" - 
співпраця направлена на результат. 

СУМА: 244200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Гендерний клуб 
Дніпро" (м. Дніпропетровськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Community policing Дніпра: безпека 
через порозуміння. 

СУМА: 275030 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Одеська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації "Комітет 
виборців України" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Безпечна Татарбунарщина 
спільними зусиллями. 

СУМА: 309320 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агенція 
демократичного розвитку Донбасу" (Донецька обл.,      
м. Слов'янськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Громадська ініціатива "За безпечні 
громади Донеччини". 

СУМА: 293050 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр правових 
та політичних досліджень "СІМ" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Створення Креативних просторів 
безпеки (КПБ) у 12-ти громадах Самбірського               
та Старосамбірського районів Львівської області. 

СУМА: 301900 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Київ Мрії"            
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Адміністрування, наповнення та 
масштабування онлайн-проекту "Взаємодія поліції           
та громади" із сервісами "Спитай поліцейського"              
та "Електронний кабінет дільничого". 

СУМА: 343880 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Громадський 
центр "Нова генерація"" (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Безпечне місто: об'єднуємо зусилля 
заради якісних змін у громаді. 

СУМА: 269410 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Асоціація "Об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Вінниччини" (м. Вінниця)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Перша об'єднана територіальна 
громада, орієнтована на забезпечення своєї безпеки. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Хмільницька районна громадська 
організація "ПРАВО" (Вінницька обл., м. Хмільник)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Формування безпечного 
середовища: спільна справа поліції та громади. 

СУМА: 140682 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Білоцерківська міська громадська 
організація "Правова єдність" (Київська обл., м. Біла 
Церква)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Поліція і громада разом! 

СУМА: 197180 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
зростання громад" (Волинська обл., м.. Ковель)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Запровадження комунікаційного 
майданчика між поліцією, владою і громадою як 
запорука створення безпечного середовища в громаді. 

СУМА: 320000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
політико-правових реформ" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Оцінка чинного та перспективного 
регулювання здійснення правосуддя в умовах війни    
на Сході України. 

СУМА: 204000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Вектор прав 
людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Спроможність української судової 
системи задовольняти потребу в правосудді в умовах 
збройного конфлікту на Сході України: моніторинг 
судових процесів та відкритих джерел Інтернет. 

СУМА: 518010 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "МАРТ"               
(м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Залучення громадян до діяльності   
з моніторингу і документування випадків порушення 
прав людини на сході України. 

СУМА: 309900 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Експертний 
центр з прав людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення гарантій захисту 
затриманих осіб від неналежного поводження                      
в діяльності Національної поліції України. 

СУМА: 1221150 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Всеукраїнська 
правозахисна організація "Юридична сотня" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення громадянських 
можливостей через правову спроможність ветеранів 
антитерористичної операції. 

СУМА: 213405 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інформаційний 
ресурсний центр "Правовий простір" (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація сталої системи 
безоплатної первинної правової допомоги в місті 
Херсоні. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Одеська обласна організація 
Всеукраїнської громадської організації "Комітет 
виборців України" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток та посилення правової 
спроможності Татарбунарської громади: перший етап. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Скадовщина - 
мій рідний край" (Херсонська обл., м. Скадовськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правових можливостей 
громад Скадовського району. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Івано-Франківська обласна громадська 
організація "Станіславська правозахисна група"          
(м. Івано-Франківськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правових можливостей 
громад гірських населених пунктів Прикарпаття. 

СУМА: 140000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Асоціація юристів м. 
Кам'янець-Подільського (Хмельницька обл.,                    
м. Кам'янець-Подільський)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Управнення громад через 
забезпечення доступу громадян до правових послуг. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Білозерський районний осередок 
Херсонської обласної молодіжної громадської 
організації "Молодіжний центр регіонального 
розвитку" (Херсонська обл., с. Широка Балка, 
Білозерський р-н)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правових можливостей 
сільських громад. 

СУМА: 139600 грн.СУМА: 139600 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр правових 
та політичних досліджень "СІМ" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підвищення правової обізнаності      
та надання юридичної допомоги громадам Львівщини. 

СУМА: 200000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини"                  
(м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правових можливостей 
місцевих громад Чернігівської області. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Чернівецька обласна громадська 
організація "Комітет виборців" (м. Чернівці)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Правова освіта в територіальних 
громадах - шлях до захищеності громадян. 

Сума: 150000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Станція "Харків" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення можливостей громади   
у вирішенні правових проблем ВПО. 

СУМА: 259700 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
зростання громад" (Волинська обл., м.. Ковель)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правової спроможності 
двох громад у Волинській області шляхом моніторингу 
проблем в громаді, налагодження діалогів між владою 
та громадою і створення комунікаційного майданчика 
для обговорення та вирішення проблем. 

СУМА: 200000 грн.СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Хмельницька обласна громадська 
організація "Подільська правова ліга"                                  
(м. Хмельницький)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правових можливостей 
громад Хмельницької області через правову допомогу 
та активізацію мешканців. 

СУМА: 150000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Чугуївська міськрайонна громадська 
організація "Чугуївська правозахисна група"  
(Харківська обл., м. Чугуїв)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Центр посилення правових 
можливостей місцевих територіальних громад 
Пе-ченізького та Чугуївського районів Харківської 
області. 

СУМА: 200000 грн.СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр Права" 
(м. Черкаси)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Доступ до первинної правової 
допомоги громаді в тому числі ромам Черкащини. 
Стаціонарне та виїзне надання правової допомоги. 

СУМА: 152740 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Херсонська обласна організація 
Комітету виборців України (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Центр правової інформації                   
та консультацій (ЦПІК) як осередок надання      
правової допомоги у Херсонській області. 

СУМА: 150000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародна благодійна організація 
"Екологія-Право-Людина" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правової спроможності 
громад для захисту екологічних прав громадян. 

СУМА: 259808 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Фонд сільських 
громад Дворічанщини" (Харківська обл., смт. Дворічна)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток Дворічанського Офісу 
Мережі, розширення географії його впливу. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Хмільницька районна громадська 
організація "ПРАВО" (Вінницька обл., м. Хмільник)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Безоплатна правова допомога            
в Хмільницькому районі: посилюємо правові 
можливості громад. 

СУМА: 111355 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
інформації про права людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Комунікаційна підтримка                       
та адвокація діяльності Національного    
превентивного механізму в Україні. 

СУМА: 941147 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська благодійна організація 
"Українська фундація правової допомоги" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Пілотування системи електронного 
обліку Custody Records та постійного спостереження   
в умовах ITT. 

СУМА: 1227200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Моніторів 
національного превентивного механізму "Україна без 
тортур" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення інституційної 
спроможності мережі громадських моніторів 
Націо-нального превентивного механізму в Україні,         
1 етап. 

СУМА: 1171105 грн.СУМА: 1171105 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Регіональний 
центр прав людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення прав громадян 
України, що відбували покарання або були засуджені 
на тимчасово окупованій території Криму, на 
відбування покарання на не окупованій території            
та під контролем України. 

СУМА: 647970 грн.СУМА: 647970 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
"Соціальна дія" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Антидискримінаційна 
інформаційно-просвітницька Кампанія Коаліції                    
з протидії дискримінації в Україні: мотивація до дії! 

СУМА: 1055340 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
зростання громад" (Волинська обл., м.. Ковель)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Впровадження паспорту безпеки 
міста Луцьк як ефективного способу запобігання 
злочинності. 

СУМА: 233000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Луганська обласна організація 
"Суспільна служба правової допомоги"                  
(Луганська обл., м. Рубіжне)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правових можливостей 
сільських громад Новоайдарського району. 

СУМА: 150000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська благодійна організація 
"Точка опори" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Український Індекс Корпоративної 
рівності. 

СУМА: 1245700 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Адвокатська 
дорадча група" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Центр розслідувань злочинів, 
скоєних під час Революції Гідності, у період 
про-ведення масових акцій протесту в Україні                 
з 21.11.2013 по 21.02.2014 р. 

СУМА: 698200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Моніторів 
національного превентивного механізму "Україна      
без тортур" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення інституційної 
спроможності мережі громадських моніторів 
Націо-нального превентивного механізму в Україні,      
2 етап. 

СУМА: 78895 грн.СУМА: 78895 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
зростання громад" (Волинська обл., м.. Ковель)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Технічне забезпечення: 
Запровадження комунікаційного майданчика між 
полі-цією, владою і громадою як запорука створення 
безпечного середовища в громаді. 

СУМА: 137600 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"         
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ:  Підтримка роботи групи експертів з 
розробки концепції гібридних / інтернаціоналізованих 
(із залученням міжнародних експертів) механізмів 
здійснення правосуддя у справах про найбільш 
серйозні злочини (зокрема, злочини проти людяності, 
воєнні злочини). Сприяння налагодженню співпраці 
між національними та міжнародними органами 
ророзслідування злочинів проти людяності, воєнних 
злочинів шляхом залучення міжнародної експертної 
підтримки. 

СУМА: 400000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"       
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток інструментів взаємодії між 
громадою та поліцією у форматі Community Policing 
шляхом обміну досвідом, збору кейсів, залучення 
провідних експертів та проведення консультацій з 
представниками поліції та громади. 

СУМА: 662000 грн.СУМА: 662000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"          
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка життєздатної моделі 
мережі параюристів в Україні та створення навчальної 
програми для майбутніх параюристів. . 

СУМА: 350000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"           
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток спроможності 
стратегічних партнерів Програмної ініціативи. 

СУМА: 389000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"            
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток спільноти моніторів 
Національного превентивного механізму через 
проведення спеціалізованого навчання для діючих 
моніторів, організацію регіональних кластер-них 
зустрічей та візитів. 

СУМА: 570000 грн.СУМА: 570000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка модельної цільової 
програми з надання безоплатної правової допомоги      
в громадах. 

СУМА: 310000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"        
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка та впровадження онлайн 
правових послуг в Україні, інформаційна кампанія             
по популяризації онлайн послуг Міністерства юстиції 
та створення сервісного сайту Мережі правового 
розвитку. 

СУМА: 514000 грн.СУМА: 514000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"           
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Створення та підтримка 
регіональних навчальних платформ у Львові, Києві, 
Дніпрі, Одесі та Харкові для системи безоплатної 
правової допомоги. 

СУМА: 1000000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"           
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація та проведення 
всеукраїнської зустріч моніторів-волонтерів 
Націо-нального превентивного механізму, вироблення 
спільного бачення для розвитку, пріоритетів у 
діяльності та способів внутрішньої координації. 

СУМА: 340000 грн.СУМА: 340000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація міжнародної 
конференції з посилення правових можливостей 
гро-мад. 

СУМА: 1200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка участі українських 
правозахисників в Щорічній конференції БДІПЧ ОБСЄ 
з питань людського виміру (Варшава, Польща). 

СУМА: 234000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Участь українських експертів в 
Щорічній Асамблеї країн-учасниць Міжнародного 
кримінального суду (Гаага, Нідерланди). 

СУМА: 168000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація та проведення 
польового етапу дослідження ролі прокурора як 
процесуального керівника на досудовій стадії процесу, 
яке реалізується в Україні спільно з Правовою 
ініціативою відкритого суспільства. 

СУМА: 780000 грн.СУМА: 780000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"        
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Навчальний візит представників 
Національної поліції України до Канади з метою 
вивчення досвіду обліку затриманих осіб, 
документування процесу тримання особи                        
в органах поліції. 

СУМА: 1009454 грн.СУМА: 1009454 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"        
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Публікація щорічної доповіді про 
діяльність Національного превентивного механізму       
в Україні. 

СУМА: 70000 грн.
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ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ ЗА ПРОГРАМОЮ
«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Всеукраїнське 
лікарське товариство" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Війна, міграція: виклики для 
охорони здоров'я. 

СУМА: 106670 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
аналітики та адвокації" (м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Протидія поборам за безкоштовні 
медичні послуги. 

СУМА: 1147500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агенція змін 
"Перспектива" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Трансформація первинної медицини 
в м. Чугуїв. 

СУМА: 891922 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Львівський обласний благодійний фонд 
"Медицина і право" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Ребрендінг інформаційного ресурсу 
щодо прав людини у сфері охорони здоров'я. 

СУМА: 37800 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Експертний 
центр з прав людини" (м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Дофінансування проекту № 50097 
"Підвищення організаційної та правової спроможності 
споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, РКС 
протидіяти порушенням їхніх прав у діяльності 
правоохоронних органів у співпраці з Уповноваженим 
ВРУ з прав людини". 

СУМА: 252000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Підтримка України" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Адвокація прав людей з 
інвалідністю, які потребують протезування, в Україні. 

СУМА: 485456 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Центр досліджень історії та культури 
східноєвропейського єврейства" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Майдан - допомога постраждалим 
та права людини. Свідчення. 

СУМА: 200503 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
аналітики та адвокації" (м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Поширення позитивних практик 
соціальної підзвітності та посилення ролі НУО               
у процесі формування та реалізації політики влади          
на місцевому рівні. 

СУМА: 1040000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
соціальних реформ" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Створення нової моделі надання 
первинної медичної допомоги в межах Одеської 
області. 

СУМА: 637087 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Елеос"             
(м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Адвокація інтересів хворих                  
з паліативним статусом в Одеській області. 

СУМА: 250000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Профілактичний реабілітаційний центр 
медико-соціальної допомоги "Злагода" (м. Вінниця)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Моніторинг доступу до знеболення 
паліативних пацієнтів у Вінницькій, Житомирській          
та Чернігівській областях. 

СУМА: 236700 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
політичних студій та аналітики "Ейдос" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення ефективних  
медичних витрат. 

СУМА: 998000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Гіпократ-88" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Я хочу жити в кольоровому світі. 

СУМА: 50000 грн.

Організація: Благодійна організація "Позитивні жінки" 
(м. Київ)

Назва проекту: Підтримка маргіналізованих жінок 
України в підготовці та представленні тіньової доповіді 
в комітет CEDAW. Етап I. 

Сума: 481943 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Фонд розвитку 
Івано-Франківського національного медичного 
університету" (м. Івано-Франківськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Майстер клас від Пряничної Феї. 

СУМА: 49000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Мережа 100 
відсотків життя Рівне" (м. Рівне)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дослідження доступності 
знеболення в 4 областях України. 

СУМА: 254400 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Нехай твоє серце 
б'ється" (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Подаруй шанс. 

СУМА: 49200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Чернігів 
Європейський" (м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Я живий - почуй мене. 

СУМА: 50000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Пацієнти України" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Державні закупівлі 2016-2017. 

СУМА: 1245000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Сумська обласна громадська 
організація "Клуб "Шанс" (м. Суми)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація та проведення заходів    
і публічних акцій до Всесвітнього дня паліативної 
допомоги "Паліативна допомога дітям" у місті Суми. 

СУМА: 39920 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська благодійна організація 
"Українська фундація правової допомоги" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток партнерства професіоналів 
у медичній та правовій сферах щодо питань 
громадського здоров'я в Україні. Основна діяльність   
за проектом. 

СУМА: 495755 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Українська 
творча спілка "Три крапки" (м. Черкаси)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Соціально-мистецький проект         
до Всесвітнього дня паліативної допомоги                         
(з напрямком для дітей) "Допоможи друзям". 

СУМА: 34160 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Євразійський 
інститут наркополітики" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Гуманізація державної політики 
щодо людей, які вживають наркотики. 

СУМА: 623604 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд допомоги 
невиліковно хворим "Мати Тереза" (м. 
Івано-Франківськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Заходи на підтримку дітей                     
та дорослих з серйозними і невиліковними 
захворюваннями, які перебувають під опікою виїзного 
відділення паліативної допомоги ("хоспіс вдома"). 

СУМА: 48850 грн.СУМА: 48850 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Міжнародний 
благодійний фонд "Крила надії" (Сумська обл.,                  
м. Конотоп)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформаційна кампанія "Безцінна 
мить життя" для жителів міста Конотоп                         
та Конотопського району. 

СУМА: 38280 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація інвалідів 
"Родина" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформування про паліативну 
допомогу дітям громади Києво-Святошинського 
району. 

СУМА: 49880 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Кіровоградське обласне відділення 
Всеукраїнської Благодійної Організації "Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (м. Кіровоград)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Життя без болю, біль без маски. 

СУМА: 50000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
правових досліджень і стратегій" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Сприяння впровадженню 
міжнародних стандартів в систему паліативної 
допомоги в Україні. 

СУМА: 376600 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація ''Благодійне 
товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть  
з ВІЛ/СНІД’’ м. Кривий Ріг'' (Запорізька обл.,                       
м. Кривий Ріг)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформаційна кампанія до 
Всесвітнього Дня паліативної допомоги "Жити                   
та помирати з болем: Так не повинно бути!". 

СУМА: 50000 грн.СУМА: 50000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Сумська обласна громадська 
організація "Клуб "Шанс" (м. Суми)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Документування випадків 
порушення прав паліативних хворих у Сумській, 
Кі-ровоградській та Полтавській областях. 

СУМА: 249996 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнський благодійний фонд 
"Соборність" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Проведення дослідження щодо 
доступу до знеболення паліативних пацієнтів                 
в м. Київ та Київській області. 

СУМА: 249808 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Українські 
правозахисні ініціативи" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Документування свідчень 
військовослужбовців та свідчень медиків щодо 
доступу до знеболення в Україні. 

СУМА: 250000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
"Соціальні індикатори" (центр соціологічних 
дослі-джень і розробок для сприяння відкритості, 
демократичності і гуманності суспільства) (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Здоров'я і медичні послуги в Україні. 

СУМА: 973079 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Світло надії"    
(м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Формування практик прозорого та 
раціонального використання бюджетних коштів у 
системі охорони здоров'я на регіональних рівнях для 
забезпечення сталості послуг зменшення шкоди. 
Перший етап. 

СУМА: 992851 грн.СУМА: 992851 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
правових досліджень і стратегій" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка розвитку регіонального 
тренінгового центру з паліативної допомоги. 

СУМА: 249200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд допомоги 
невиліковно хворим "Мати Тереза"                                    
(м. Івано-Франківськ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Підготовка тренерів з паліативної 
допомоги - викладачів Івано-Франківського 
національного медичного університету з метою 
подальшого впровадження викладання основ 
па-ліативної допомоги в студентські освітні програми. 

СУМА: 650350 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
аналітики та адвокації" (м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Аналіз тенденцій споживання 
опіоїдних анальгетиків в Україні. 

СУМА: 495750 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Мережа 100 
відсотків життя Рівне" (м. Рівне)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення участі громади в 
плануванні, розподілі, моніторингу, контролі бюджету 
охорони здоров'я. 

СУМА: 339290 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійне 
товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть   
з ВіЛ/СНІД" м. Дніпро (м. Дніпропетровськ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Здійснення заходів для сприяння 
прозорості механізму використання коштів місцевих 
бюджетів у сфері охорони здоров'я та створення 
моделі громадського моніторингу лікарень                    
у м. Дніпро. 

СУМА: 374150 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
правових досліджень і стратегій" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Участь громадськості у створенні 
моделі сталого паліативного сервісу через аналіз 
потреби населення та пропозиції щодо джерел 
фінансування. 

СУМА: 373800 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Неурядова 
медійно-адвокаційна група" (м. Дніпропетровськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підзвітність для ефективності 
бюджетних витрат у системі охорони здоров'я                      
в м. Дніпро. 

СУМА: 352900 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
соціального розвитку" (м. Вінниця)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення фінансування програм 
зменшення шкоди та паліативних програм у 
Вінницькій області шляхом забезпечення прозорості 
розподілу бюджетних коштів. Основна діяльність за 
проектом. 

СУМА: 371816 грн.СУМА: 371816 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Сумська обласна громадська 
організація "Клуб "Шанс" (м. Суми)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення сталого фінансування 
програм зменшення шкоди за кошти місцевих 
бюджетів Сумської області. 

СУМА: 382560 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Кіровоградське обласне відділення 
Всеукраїнської Благодійної Організації "Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (м. Кіровоград)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Кіровограду - соціально-підзвітна 
медицина. 

СУМА: 372500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
аналітики та адвокації" (м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Незалежні медіа та адвокаційна 
діяльність на місцевому рівні. 

СУМА: 946438 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна ліга "Соціум" (Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: 5 кроків до бюджетних коштів на 
програми "Зменшення Шкоди". Основна діяльність     
за проектом. 

СУМА: 264459 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр протидії 
корупції" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Участь громадськості у рішеннях 
стосовно закупівель для порятунку онкохворих 
українців. Етап 1. 

СУМА: 647458 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Медичний 
проектний центр" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Супровід імплементації 
національної стратегії реформування охорони здоров'я 
в Україні. 

СУМА: 520300 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Експертний 
центр з прав людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення регіональних механізмів 
захисту прав вразливих груп населення (споживачів 
наркотиків, учасників програм ЗПТ, СР). 

СУМА: 1539571 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська благодійна організація 
"Українська фундація правової допомоги" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток партнерства професіоналів 
у медичній та правовій сферах щодо питань 
громадського здоров'я в Україні. Проведення заходів 
по проекту. 

СУМА: 619693 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
соціального розвитку" (м. Вінниця)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення фінансування програм 
зменшення шкоди та паліативних програм                    
у Вінницькій області шляхом забезпечення прозорості 
розподілу бюджетних коштів. Проведення заходів       
по проекту. 

СУМА: 25864 грн.СУМА: 25864 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
правових досліджень і стратегій" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дотримання прав пацієнтів у 
лікувальних закладах - прозоро та без винятків. Етап 1. 

СУМА: 501932 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Світло надії"    
(м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Формування практик прозорого      
та раціонального використання бюджетних коштів         
у системі охорони здоров'я на регіональних рівнях     
для забезпечення сталості послуг зменшення шкоди. 
Другий етап. 

СУМА: 607149 грн.СУМА: 607149 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Епіона.Укр" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Проактивна цілеспрямована 
адвокація розвитку паліативної допомоги в м. Києві. 

СУМА: 258983 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна ліга "Соціум" (Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: 5 кроків до бюджетних коштів         
на програми "Зменшення Шкоди". Проведення заходів 
по проекту. 

СУМА: 31541 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр протидії 
корупції" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Участь громадськості у рішеннях 
стосовно закупівель для порятунку онкохворих 
українців. Етап 2. 

СУМА: 590062 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
правових досліджень і стратегій" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дотримання прав пацієнтів у 
лікувальних закладах - прозоро та без винятків. Етап 2. 

СУМА: 492068 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Елеос-Україна" 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Рука допомоги. 

СУМА: 251624 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Медичний 
проектний центр" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Супровід імплементації 
Національної стратегії реформування охорони 
здоро-в'я в Україні - новий етап. 

СУМА: 861200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Трансперенсі 
Інтернешнл Україна" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Побудова довіри до системи 
закупівель через розвиток моніторингової 
інфраструктури. 

СУМА: 1040470 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Наші гроші"        
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Систематизація даних медичних 
закупівель в Prozorro для виявлення корупційних 
чинників. 

СУМА: 504200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Здоров'я жінки                  
і планування сім'ї" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Захист сексуальних та 
репродуктивних прав людей з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень. 

СУМА: 1247717 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Львівський обласний благодійний фонд 
"Медицина і право" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка роботи Експертного 
комітету з відбору та використання основних 
лікарських засобів. 

СУМА: 901250 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Позитивні 
жінки" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка маргіналізованих жінок 
України в підготовці та представленні тіньової доповіді 
в комітет CEDAW. Етап 2. 

СУМА: 130057 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд "Надія та довіра" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Адвокація програми ЗПТ шляхом 
мобілізації батьків-активістів. 

СУМА: 649820 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Фонд "Європа 
ХХІ" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Para sol. Соціальний мистецький 
проект, що збирає кошти на виїзні служби паліативної 
допомоги, привертає увагу до проблем та відроджує 
традицію меценатства в Україні. 

СУМА: 262985 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Трансперенсі 
Інтернешнл Україна" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Побудова довіри до системи 
закупівель через розвиток моніторингової 
інфраструктури. Етап 2. 

СУМА: 238530 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Експертний 
центр з прав людини" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення регіональних механізмів 
захисту прав вразливих груп населення (споживачів 
наркотиків, учасників програм ЗПТ, СР). Етап 2. 

СУМА: 260429 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розширення доступу до лікування 
софосбувіром в Україні. 

СУМА: 234878 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агенція змін 
"Перспектива" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка трансформації первинної 
медицини в Харьківській області. 

СУМА: 231925 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Семінари та робочі зустрічі              
за компонентом «Підзвітність бюджетів в охороні 
здоров’я». 

СУМА: 610973 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"       
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дизайн та друк інформаційних 
матеріалів до щодо використання контрольованих 
речовин для знеболення для медичних працівників     
та управлінців закладів охорони здоров'я. 

СУМА: 357437 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Проведення семінарів з дитячої 
паліативної допомоги та доступу до знеболення 
паліативних пацієнтів дитячого та дорослого віку     
для сімейних лікарів, онкологів, медичного персоналу 
спеціалізованих будинків дитини. 

СУМА: 518406 грн.СУМА: 518406 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Залучення експертів з питань 
наркополітики задля надання консультацій медичним 
працівникам та управлінцям щодо обігу наркотичних 
речовин в закладах охорони здоров'я, в також 
пацієнтам щодо забезпечення права на доступ до 
знеболення. 

СУМА: 483278 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"        
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Проведення конференції щодо 
обговорення питань забезпечення знеболенням 
важкохворих пацієнтів в Україні, а також інформаційної 
кампанії щодо покращення доступу до 
контрольованих препаратів та розвитку системи 
паліативної допомоги із залученням представників 
різних конфесій та релігійних організацій. 

СУМА: 248359 грн.СУМА: 248359 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"         
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Організаційно-технічне 
забезпечення навчання членів Експертного комітету     
з відбору та використання основних лікарських засобів. 
Залучення експертів європейських агенцій з оцінки 
медичних технологій для проведення двох тижневих 
тренінгів та надання експертної підтримки.

СУМА: 619739 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка проведення літньої 
школи з Громадського здоров'я «Трансформація систем 
охорони здоров’я: Східна Європа» для діючих 
керівників центрів здоров'я, управлінь охо-рони 
здоров'я областей, міст та районів, майбутніх 
працівників Центру Громадського здоров'я. 
Фо-рмування цілісного розуміння 10 основних функцій 
сиссистеми громадського здоров'я, управління та 
програмного підходу. 

СУМА: 248284 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"         
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Участь української делегації у 
Третьому Європейському конгресі дитячої паліативної 
допомоги Італія, м. Рим 16-19 листопада 2016 року 
задля вивчення найкращих практик з організації 
сервісів та забезпечення якості життя важкохворих 
пацієнтів дитячого віку. . 

СУМА: 335138 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження" (м. 
Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка бренду, логотипу та 
забезпечення якісного та системного висвітлен-ня 
результатів опитування Індекс Здоров’я Україна -2016; 
забезпечення проведення додаткової експертної 
оцінки та напрацювання рекомендацій в рамках звіту, 
проведення регіональних презентацій та обговорень    
з керівниками галузі в областях та на національному 
рівні. рівні. 

СУМА: 661894 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Міжнародний Хакатон з відкритих 
даних в охороні здоров’я, 27-29 вересня, Киргизстан. 

СУМА: 549061 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"          
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Висвітлення інформації щодо 
роботи Експертного комітету з відбору та 
використання основних лікарських засобів, проведення 
консультацій та презентацій роботи Експертного 
комітету з пацієнтськими групами, фармацевтичними 
компаніям, особами, які приймають рішення щодо 
закупівель лікарських засобів та всіх інших 
зацікавлених сзацікавлених сторін. Підтримка проведення публічного 
обговорення Національного переліку основних 
лікарських засобів на національному та місцевому 
рівні. 

СУМА: 641473 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"        
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Презентація звіту правозахисних 
організацій, спільно з міжнародною правозахисною 
організацією Human Rights Watch «Неконтрольований 
біль» - 5 років. Що змінилося?.. 

СУМА: 240220 грн.



ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ РОМСЬКОЮ
ПРОГРАМНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Ромські помічники педагогів               
у забезпеченні якісної освіти для дітей віком                   
від трьох до десяти років. 

СУМА: 288691 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення якісної освіти для 
ромських дітей у дошкільних навчальних закладах і 
початкових класах (інституційний розвиток). 

СУМА: 281400 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення якісної освіти для 
ромських дітей у дошкільних навчальних закладах                
і початкових класах. 

СУМА: 893364 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Правозахисний 
ромський центр" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правових можливостей 
ромських громад Одещини. 

СУМА: 310000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародна благодійна організація 
"Ромський жіночий фонд "Чіріклі" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення можливостей програми 
Ромських соціально-медичних посередників в Україні. 

СУМА: 964026 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Львівська міська громадська організація 
"Молодіжне, історичне і культурно-просвітницьке 
товариство ромів "Терніпе" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Стажування в органах місцевого 
самоврядування та серія тренінгів для ромських 
студентів з шести областей України. 

СУМА: 365000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Товариство музичної культури циган 
Закарпаття "Лаутарi" (Музикант) (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Проведення в Ужгороді 8 квітня 
2016 року урочистостей з нагоди Міжнародного дня 
ромів. 

СУМА: 60000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Виноградівська районна жіноча 
громадська організація "Бахталі-Ромні" (Закарпатська 
обл., м. Виноградів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Ромська недільна школа у с. Великі 
Ком'яти. 

СУМА: 101450 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Ужгородська міська ромська громадська 
організація "Об'єднаймо зусилля" (Екгета-нес Амарі 
Зор) (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка розвитку дворового 
футболу для ромських підлітків. 

СУМА: 101200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Закарпатське обласне молодіжне 
ромське об'єднання "Романі Черхень" ("Ромська зірка") 
(м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка діяльності Центрів 
правової інформації та консультацій м. Ужгород              
та м. Чоп. 

СУМА: 239500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Закарпатський обласний благодійний 
фонд "Благо" (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Ромський центр розвитку дітей 
раннього віку: підготовка до школи. 

СУМА: 95200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
освітньої та молодіжної політики" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення прозорості системи 
підтримки заходів громадських організацій з ціллю 
реалізації державної молодіжної політики в Україні. 

СУМА: 150000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Сумська обласна громадська 
організація "Фонд регіональних досліджень" (м. Суми)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення інституційної 
спроможності ромських громадських організацій міста 
Суми. 

СУМА: 150975 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Виноградівське районне ромське 
культурно-просвітнє товариство "Романо-Дром" 
(Закарпатська обл., м. Виноградів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Захист прав ромів у 
Виноградівському районі. Надання правової допомоги. 

СУМА: 75050 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Національно-культурне об'єднання "Амала" ("Друзі") 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Сприяння в організації                           
та проведенні "Днів ромського театру в Україні". 

СУМА: 385000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Чернігівська міська громадська 
організація "Романо дром" (м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Наше майбутнє без дискримінації. 

СУМА: 23200 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Миколаївське 
обласне товариство ромів "Романі бахт" (м. Миколаїв)

НАЗВА ПРОЕКТУ: I Всеукраїнський фестиваль 
ромського мистецтва «Бахтале збирає друзів». 

СУМА: 40000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Закарпатський обласний благодійний 
фонд "Благо" (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Ромська мова в Україні: 
лінгвокультурологічний та соціально-педагогічний 
на-прями. 

СУМА: 120000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Херсонське 
міське товариство ромів" (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Діалог культур. 

СУМА: 70000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація Свалявське 
місцеве Культурно-просвітницьке товариство ромів 
"Романі Яг" (Закарпатська обл., м. Свалява)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформаційно-правові центри в 
Свалявському, Перечинському та Мукачівському 
районах. 

СУМА: 317800 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Товариство музичної культури циган 
Закарпаття "Лаутарi" (Музикант) (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Проведення в Ужгороді XIX 
Міжнародного ромського джазового фестивалю 
"Пап-джаз-фест-2016". 

СУМА: 115000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр Права" 
(м. Черкаси)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка діяльності центру 
правової інформації та консультації м. Черкаси. 
Надання якісної правової допомоги ромській громаді. 

СУМА: 300027 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Правозахисний 
фонд "Розвиток" (Закарпатська обл., м. Мукачево)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розширення можливостей ромських 
громад Мукачівського району в процесах прийняття 
рішень на місцевому рівні. 

СУМА: 530100 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійний фонд "Планета добрих 
людей" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Глибоке занурення. 

СУМА: 80000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародна благодійна організація 
"Ромський жіночий фонд "Чіріклі" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка мережі ромських 
соціально-медичних посередників. 

СУМА: 487700 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Правозахисний 
ромський центр" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Адвокація і вдосконалення ромської 
політики на місцевому рівні. 

СУМА: 215000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "МАРТ"                  
(м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Школа з прав людини для розвитку 
мережі ромських молодих правозахисни-ків. 

СУМА: 277840 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Рука допомоги" 
(м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Дякуємо тобі, рідна школо! 

СУМА: 43040 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Лачо Дром"     
(м. Запоріжжя)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Покращення доступу ромського 
населення до програм освіти і працевлашту-вання. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Благодійний 
фонд Серце з любов'ю" (Закарпатська обл., с. Зарічово, 
Перечинський р-н)

НАЗВА ПРОЕКТУ: "Освіта ромів" - запорука                     
їх успішності у суспільстві. 

СУМА: 125000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Закарпатська 
обласна молодіжна громадська організація "Гідність" 
("Патів") (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація навчання творчої групи 
ромської молоді. 

СУМА: 75000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Первомайський міськрайонний 
благодійний фонд ромів "Ніво Дром" (Миколаївська 
обл., с. Катеринка)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація надання первинної 
правової допомоги ромському населенню                        
м. Первомайська і Первомайського району. 

СУМА: 120000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Закарпатський обласний благодійний 
фонд "Благо" (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розвиток ромських дітей раннього 
віку. 

СУМА: 160000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Вектор плюс" 
(м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка та впровадження 
інноваційного освітнього модуля "Ромські студії в 
ЧНПУ". 

СУМА: 73500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Закарпатське обласне молодіжне 
ромське об'єднання "Романі Черхень" ("Ромська зірка") 
(м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Впровадження інтегрованої 
сертифікатної програми "Ромські студії в УжНУ". 

СУМА: 75000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Бахтало Дром" 
(м. Чернігів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформаційно-просвітницька робота 
з ромами щодо виплат соціальних допо-мог. 

СУМА: 90000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організаційний розвиток ВФ "Крок 
за кроком". 

СУМА: 401384 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнська спілка громадських 
організацій "Конгрес ромен України" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Відродження історичної пам'яті 
ромів. 

СУМА: 55000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Закарпатське циганське 
культурно-просвітнє товариство "Романі Яг"                    
(м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Юридична допомога громадянам 
України ромської народності - жертвам та очевидцям 
німецького Голокосту в роки Другої світової війни. 

СУМА: 75000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення якісної освіти для 
ромських дітей у дошкільних навчальних закладах         
і початкових класах (етап 2). 

СУМА: 3990000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Рука допомоги" 
(м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Освіта для дорослих. 

СУМА: 21600 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Всеукраїнський фонд "Крок за кроком" 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Створення національної мережі 
REYN "Рома ранні роки". 

СУМА: 794240 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародна благодійна організація 
"Ромський жіночий фонд "Чіріклі" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інституційна підтримка діяльності 
МБО "Ромський жіночий фонд "Чіріклі". 

СУМА: 133423 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська духовно-просвітницька 
організація "Чачімо" (Харківська обл., м. Люботин)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Харківський ромський центр 
правової допомоги. 

СУМА: 199660 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Правозахисний 
ромський центр" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення правових можливостей 
ромських громад Одещини. 

СУМА: 299000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Херсонське 
міське товариство ромів" (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Роми в історичному просторі. 

СУМА: 50000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Харківське 
національно-культурне товариство "Ромен" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Подолання стереотипів щодо ромів 
через позитивні приклади. 

СУМА: 60000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Львівська міська громадська організація 
"Молодіжне, історичне і культурно-просвітницьке 
товариство ромів "Терніпе" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Збереження ромської ідентичності 
шляхом поповнення матеріальної бази для вивчення 
ромської мови. 

СУМА: 79750 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Закарпатський обласний благодійний 
фонд "Романо лунго трайо" ("Ромське довге життя")   
(м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Захист та реалізація соціальних прав 
ромського населення за співпраці з органами місцевої 
влади. 

СУМА: 145625 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Громадське 
радіо" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Ромський проект Chiriclo                    
на Громадському радіо. 

СУМА: 306800 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Хустська районна громадська 
організація Хустського Агенства регіонального 
роз-витку "Хуст-Європа-Центр" (Закарпатська обл.)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Роми для суспільства - суспільство 
для ромів. Знай права, пам'ятай історію. 

СУМА: 40000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Сумнакуно 
Петало" (Донецька обл., м. Торецьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Твоє право. 

СУМА: 50000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Асоціація 
молодих ромів України "Грессус" (Харківська обл.,            
м. Люботин)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Протидія дискримінаційним діям     
з боку поліції. 

СУМА: 57500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"        
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка й академічна експертиза 
навчального курсу "Ромські студії". 

СУМА: 49797 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Платформа   
для змін "Ре: дизайн" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка та створення 
документального циклу відео "7 історій успішних 
ромсь-ких жінок України". 

СУМА: 315839 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"           
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення руху за права ромів 
України через підтримку молодих ромських активістів    
в організації та адвокації за рівність ромів в Україні. 

СУМА: 456748 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"          
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Організація тренінгів з метою 
професійного розвитку ромської молоді - стипендіатів 
Ромського освітнього фонду, підтримка програм 
стажування та реалізації молодіжних міні-проектів. 

СУМА: 398012 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"       
(м. Київ)

НАЗНАЗВА ПРОЕКТУ: Збір молодими ромами з різних 
регіонів України аудіо записів ромською мовою 
родинних історій, усних розповідей старшого 
покоління про історію, культуру, традиції ромів; 
орга-нізація їх лінгвістичного та етнокультурологічного 
аналізу. Також, проведення глибинного 
соціально-етнографічного дослідження ромського 
нанаселення у Херсонській області. 

СУМА: 178552 грн.



ПРОЕКТИ, ПІДТРИМАНІ «ГРОМАДСЬКИМИ
ІНІЦІАТИВАМИ НОВОЇ УКРАЇНИ»

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Клуб ділових 
людей" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Львівський стартап центр. 

СУМА: 500000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
інновацій та сталого міжнародного розвитку" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Рада ректорів переміщених ВНЗ 
(забезпечення діяльності секретаріату). 

СУМА: 375000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Харківська обласна громадська 
організація "Асоціація приватних роботодавців" (м. 
Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Центр розвитку підприємницьких 
ініціатив у м. Харків. 

СУМА: 500000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Кримська 
діаспора" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: "Новий Відлік-2" у Києві та області. 

СУМА: 500000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Чугуївська міськрайонна громадська 
організація "Чугуївська правозахисна група" (Харківська 
обл., м. Чугуїв)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Станція Чугуїв - консультативний   
та інформаційний центр для ВПО. 

СУМА: 116300 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Міжнародний 
благодійний фонд "Імпакт Хаб Одеса" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Бізнес-інкубатор для внутрішньо 
переміщених осіб. 

СУМА: 500000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Асоціація 
"Відродження та розвиток" (Донецька обл., м. 
Артемівськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Разом до успішної реалізації. 
Надзвичайна кредитна програма для відновлен-ня 
України Європейського Інвестиційного Банку. 

СУМА: 215100 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Поряд з вами" 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Прозора влада. 

СУМА: 130000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Кримська 
діаспора" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: "Новий відлік-2" у Києві та області. 
Обладнання. 

СУМА: 800000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Міжнародний 
благодійний фонд "Імпакт Хаб Одеса" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Бізнес-інкубатор для внутрішньо 
переміщених осіб. Обладнання. 

СУМА: 800000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Кримська 
родина" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Крим - це Україна. 

СУМА: 200000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут 
правових досліджень і стратегій" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Разом відновлюємо Україну. 

СУМА: 289600 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Харківська обласна громадська 
організація "Асоціація приватних роботодавців"              
(м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Центр розвитку підприємницьких 
ініціатив у м. Харків. Обладнання. 

СУМА: 800000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Миколаївська філія громадської 
організації "Українська асоціація інвалідів АТО"                   
(м. Миколаїв)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Бізнес-інкубатор для інвалідів              
та ветеранів АТО. 

СУМА: 125000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агентство 
стійкого розвитку Луганського регіону" (м. Луганськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Пілотування Плану Соціального 
Менеджменту (ПСМ) і Плану Залучення Зацікавлених 
сторін (ПЗЗС) на об'єктах Надзвичайної Кредитної 
програми Європейського Інвестиційного Банку (НП 
ЄІБ) Луганської області та зокрема м. Сєвєродонецьк. 

СУМА: 290500 грн.СУМА: 290500 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Кримсос"        
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Перший міжнародний молодіжний 
форум "Майбутнє Криму". 

СУМА: 210000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Федерація грецьких товариств України 
(Донецька обл., м. Маріуполь)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Реабілітаційний табір для дітей           
із зони бойових дій "Щаслива дитина - майбутнє       
нації 2016". 

СУМА: 150000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Радіо без меж" 
(Луганська обл., м. Сєвєродонецьк)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інтернет-радіо "Без меж": 
суспільно-інтерактивне мовлення у Луганській   
області. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Київський 
освітній центр "Простір толерантності" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Участь дітей з прифронтової зони   
та дітей ВПО у 2 змінах Дитячого міжнаціонального 
табору "Джерела толерантності". 

СУМА: 150000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Еко (Екологія, 
Культура, Освіта) Березань" (Миколаївська обл.,           
смт. Березанка)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Запобігання корупції у курортних 
районах Миколаївщини шляхом активізації діяльності 
громадськості. 

СУМА: 90000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Чернівецька обласна громадська 
організація "Буковинська агенція регіонального 
розвитку" (м. Чернівці)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Спільний простір. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Антикорупційний моніторинг" (м. Рівне)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Виявлення корупційних зловживань 
у виділенні земельних ділянок у Рівненсь-кому районі 
у 2010-2011 роках. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
просвітництва та розвитку людини" (Львівська обл.,       
с. Давидів, Пустомитівський р-н)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Створення 
інформаційно-ресурсного центру громади с. Давидів 
задля активізації громади та спільного вирішення 
місцевих проблем. 

СУМА: 109092 грн.СУМА: 109092 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Твоє місто 
Львів" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Платформа консенсусу. Сприяння 
встановленню у Львові триалогу між виконавчими 
органами міської ради, громадськими організаціями, 
ініціативами та представниками 
соціально-відповідального бізнесу. 

СУМА: 120000 грн.СУМА: 120000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Західно-український медіа-центр "Нова журналістика" 
(м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Моніторинг конфлікту інтересів 
публічних службовців у Львівській області на основі 
методології громадського моніторингу "соціальних 
мереж близьких осіб декларанта". 

СУМА: 60000 грн.СУМА: 60000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська молодіжна організація 
"Християнська асоціація - УМСА" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Фестиваль ідей "Гра в нас" 
спрямований на інтеграцію внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) та представників місцевої громади                   
м. Львова. 

СУМА: 60000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інформаційний 
ресурсний центр "Правовий простір" (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Херсонська Школа небайдужих 
громадян "Життя після АТО". 

СУМА: 120000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
зростання громад" (Волинська обл., м.. Ковель)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підвищення доступності до 
бюджетного процесу в м. Ковель та залучення 
громади до розподілу коштів для вирішення проблем. 

СУМА: 80000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Громадська 
ініціатива Ізюмський шлях" (Харківська обл., м. Ізюм)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Усвідомлений вибір. 

СУМА: 29720 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Полтавська обласна громадська 
організація "Аналітичний центр "Бюро економічних           
та соціальних досліджень" (м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Під громадським контролем: 
моніторинг публічних закупівель у Полтавській 
області. 

СУМА: 90000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Нова 
Дружківка" (Донецька обл., м. Дружківка)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Комплекс заходів "Об'єднуємося 
заради спільного": арт-інсталяція, інтерактивне 
опитування та урбаністичний воркшоп. 

СУМА: 90000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Східна 
правозахисна група" (Луганська обл., м. Лисичанськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення спроможності 
незалежного громадського консультативно-дорадчого 
органу - Луганського обласного Антикорупційного 
Комітету. 

СУМА: 100000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Сіті Лаб"                
(м. Полтава)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Твій простір: ревіталізація 
неактивного громадського простору силами             
громади міста Полтави. 

СУМА: 120000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інститут міста 
Ужгорода" (м. Ужгород)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Майстерня змін: діалог заради 
кращого майбутнього. 

СУМА: 90000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжобласне товариство "Екологічна 
група "Печеніги" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Від аналізу до подолання: створення 
громадської антикорупційної мережі. 

СУМА: 80000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Ініціативний 
рух "Громадський патруль" (Донецька обл.,                         
м. Дружківка)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Розробка та впровадження 
комплексу антикорупційних ініціатив для громад 
Донеччини. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародна благодійна організація 
"Екологія-Право-Людина" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Боротьба з корупцією в лісовому 
секторі у Західному регіоні України. 

СУМА: 146700 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Народна 
оборонна ініціатива" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Запобігання корупції в розподілі        
та отриманні житла військовослужбовцями                      
та учасниками АТО в Одеській області. 

СУМА: 121530 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Українське 
громадянське суспільство" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Харків обрав Україну. 

СУМА: 75000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Музичний світ" 
(м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Місця успішних ідей. 

СУМА: 114828 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Інформаційний 
центр "Майдан Моніторинг" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Прозорі бюджети громад як засіб 
боротьби із політичною корупцією. 

СУМА: 104000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація 
"Кримськотатарський культурно-спортивний центр 
"Куреш" (м. Херсон)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка радіо "Куреш",                        
як першого незалежного громадського 
кримськотатарського радіо. 

СУМА: 100000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Львівська група" 
(м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Перевірка декларацій про доходи 
службовців місцевого рівня чотирьох областей 
Західної України. 

СУМА: 130000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Миколаївська обласна громадська 
організація "Діалог" (м. Миколаїв)

НАЗВА ПРОЕКТУ: У пошуку шляхів для діалогу             
та порозуміння. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Моя 
Новопсковщина" (Луганська обл., смт. Новопсков)

НАЗВА ПРОЕКТУ: "Оздоровлення Медицини": 
Прозорість фінансування медичних послуг                            
у Новопсковській районній лікарні. 

СУМА: 39600 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадський 
Інформаційно-Методичний центр "Всесвіт" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Школа соціальних посередників. 
Другий рік. 

СУМА: 495705 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Пролісок-Бердянськ" (Запорізька обл., м. Бердянськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Студія комунікацій 
"АртМедіаДіалог". 

СУМА: 60000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Маріупольська 
асоціація жінок "Берегиня" (Донецька обл.,                     
м. Маріуполь)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Правова допомога демобілізованим 
з зони АТО та їхнім родинам. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська спілка "Центр економічної 
інтеграції та соціального партнерства" (м. 
Дніпропетровськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Соціально-просвітницький проект 
для майбутніх та діючих підприємців з числа ВПО, 
ветеранів АТО та членів місцевих громад. 

СУМА: 100000 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація 
"Антикорупційний рух Знам'янщини" (Кіровоградська 
обл., м. Знам'янка)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Створення антикорупційного 
середовища в Знам'янському регіоні. 

СУМА: 60000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Платформа 
Громадський контроль" (м. Дніпропетровськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Моніторинг декларацій фігурантів 
антикорупційних розслідувань. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Дніпропетровська обласна громадська 
організація "Рівні можливості" (м. Дніпропетровськ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Соціальна реабілітація ветеранів 
АТО і внутрішньо переміщених осіб через спортивні 
заходи та спорт вищих досягнень. 

СУМА: 60000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
підтримки та розвитку підприємництва "Спільна дія" 
(м. Кіровоград)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Залучення демобілізованих 
учасників АТО до участі у виробленні та реалізації 
місцевих програм соціальної реабілітації та інтеграції   
в Кропивницькому. 

СУМА: 50000 грн.СУМА: 50000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Запорізька 
молодіжна організація "Небо без кордонів""                
(м. Запоріжжя)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Люди в дії. 

СУМА: 70000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Легітимація 
основних свобод" (Дніпропетровська обл.,                     
смт. Ювілейне)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Сприяння приведенню у 
відповідність з національним антикорупційним 
законодавством локальних нормативно-правових актів 
місцевих рад Дніпропетровської області. 

СУМА: 40000 грн.СУМА: 40000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Медіавізія"     
(м. Запоріжжя)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення спроможності активістів 
до контролю органів влади на локальному рівні. 

СУМА: 100000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр 
зайнятості вільних людей" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Інформаційна кампанія "Захоплені 
життям. Історії успіху ветеранів АТО" у місті Дніпро. 

СУМА: 103800 грн.



ОРГАНІЗАЦІЯ: Харківська обласна спілка "Молодіжні 
ініціативи" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Міжнародна допомога. Створення 
комунікативної платформи. 

СУМА: 42000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Центр міської 
історії Центрально-Східної Європи" (м. Львів)

НАЗВА ПРОЕКТУ: ГаличКульт: коротка історія ідеї            
і місця під назвою Галичина. 

СУМА: 75000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Об'єднання 
відповідальних громадян" (Дніпропетровська обл., м. 
Кривий Ріг)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Перша в історії конференція 
громадянського суспільства в Кривому Розі. 

СУМА: 99050 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Агенція змін 
"Перспектива" (м. Харків)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Посилення спроможності служби 
новин Kharkiv Observer. 

СУМА: 476468 грн.

Організація: Громадська організація "Клуб ділових 
людей" (м. Львів)

Назва проекту: Львівський стартап центр. Обладнання. 

Сума: 800000 грн.
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ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Всеукраїнська 
правозахисна організація "Юридична сотня" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Реформа системи 
соціально-правового забезпечення учасників та 
ветеранів АТО в Україні. 

СУМА: 295000 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Громадська організація "Сприяння 
міжкультурному співробітництву" (СМС)" (м. Одеса)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Серія статей про організації                
з прав людини і громадянського суспільства                       
у журналі The Odessa Review. 

СУМА: 397057 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Благодійна організація "Міжнародний 
благодійний фонд "Глобал Юкрейн" (м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Антикорупційна гаряча лінія "Хелп". 

СУМА: 236660 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"     ‘ 
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Забезпечення участі представників 
українських медіа у щорічному самміті Глобальної 
мережі редакторів у Відні (Австрія) у червні 2016 р. 

СУМА: 269339 грн.



ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ МФВ
СТРАТЕГІЧНІ ДОРАДЧІ ГРУПИ

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"       
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Центр підтримки реформ – 
координаційно-комунікаційний майданчик між 
експертною спільнотою та Урядом у питаннях 
вироблення та просування ключових реформ для 
України. 

СУМА: 486356 грн.СУМА: 486356 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Підтримка діяльності експертної 
групи з посилення урядової спроможності до аналізу 
політики. 

СУМА: 2064795 грн.

ОРГАНІЗАЦІЯ: Міжнародний фонд "Відродження"      
(м. Київ)

НАЗВА ПРОЕКТУ: Група стратегічного аналізу в освіті: 
підготовка проекту Закону «Про загальну середню 
освіту». Операційна частина. 

СУМА: 400103 грн.
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КЕРІВНІ ОРГАНИ МФВ
НАГЛЯДОВА РАДА

Роман Шпорлюк, Голова

Василь Куйбіда

Борис Тарасюк

Рефат Чубаров

Наталія Яковенко

ПРАВЛІННЯ

Олександр Сушко, Голова

Ольга Айвазовська

Ярема Бачинський

Ігор Гут 

Наталія Лигачова-Чернолуцька

ІІгор Семиволос

Ірина Сенюта

Валентина Теличенко 

АДМІНІСТРАЦІЯ

Євген Бистрицький,

Виконавчий директор

bystrytsky@irf.ua

Інна Підлуська

Заступниця виконавчого директора 

pidluska@irpidluska@irf.ua

Тарас Качка

Заступник виконавчого директора

kachka@irf.ua

Наталія Саннікова

Фінансова директорка

sannikova@irf.ua

ГГригорій Баран, 

Секретар Правління

h.baran@irf.ua

Олександр Брягін, 

Юрисконсульт 

briagin@irf.ua



СПІВРОБІТНИКИ МФВ
ПРИЙМАЛЬНЯ

Наталія Дворова, Керівниця 

dvorova@irf.ua

Євген Адаменко, Інформаційний 
консультант

adamenko@irf.ua

ВВіталій Безворотній, Інформаційний 
консультант 

bezvorotniy@irf.ua

HR-ДЕПАРТАМЕНТ

Христина Шульга, Керівниця 

k.shulga@irf.ua

ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА»

Олексій Орловський, Директор

orlovsky@irf.ua

Лілія Баран, Менеджерка 

baran@irf.ua

Тетяна Кухаренко, Менеджерка 

kukhakukharenko@irf.ua

Софія Голота, Менеджерка

golota@irf.ua

Олена Луцишина, Координаторка 

lutsishina@irf.ua

ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ПРАВА ЛЮДИНИ І 
ПРАВОСУДДЯ»

Роман Романов, Директорка

romanov@irf.ua

Ліана Мороз, Менеджерка

moroz@irf.ua

ВВасилина Яворська, Менеджерка

yavorska@irf.ua

Ольга Гальченко, Менеджерка

halchenko@irf.ua

Ярина Лакіш, Асистентка

lakish@irf.ua

ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ГРОМАДЯНСЬКІ ІНІЦІАТИВИ 
НОВОЇ УКРАЇНИ» 

Станіслав Лячинський, Директор

liachinskiy@irf.ua

Любов Михайлова, Менеджерка 

mykhaylova@irf.ua

ЮЮлія Велла-Стасів, Менеджерка            
проекту МФВ «Експертна підтримка 
Надзвичайної програми для   
відновлення України» 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМНА 
ІНІЦІАТИВА 

Дмитро Шульга, Директор

shulga@irf.ua

Олена Романова, Координаторка 
програми 

romanova@irf.ua

ООльга Квашук, Координаторка проектів 

kvashuk@irf.ua

Тетяна Лопащук, Координаторка 
проекту «Kiewer Gespräche / Київ Діалог» 

lopashchuk@irf.ua



ПРОГРАМНА ІНІЦІАТИВА 
«ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

Вікторія Тимошевська, Директорка 

tymoshevska@irf.ua

Олена Кучерук, Менеджерка

kucheruk@irf.ua

Ксенія Шаповал, Менеджерка 

shapshapoval@irf.ua

Ярослава Шуляк, Координаторка

shuliak@irf.ua

Олександра Мельник, Асистентка

melnyk@irf.ua

РОМСЬКА ПРОГРАМНА 
ІНІЦІАТИВА

Ольга Жмурко, Директорка

zhmurko@irf.ua

Сергій Пономарьров, Менеджер

ponomaryov@irf.ua 

Мар'яна Магомедова, Асистентка 

mamagomedova@irf.ua

РЕГІОНАЛЬНІ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА МФВ

Оксана Дащаківська, Керівниця 
(Західноукраїнське)

dashchakivska@irf.ua

Євген Попов, Керівник 
(Південноукраїнське)

poppopov@irf.ua

Олена Розсказова, Керівниця 
(Східноукраїнське)

rozskazova@irf.ua

Владислав Романов, Керівник 
(Придніпровське)

romanov8153@gmail.com

PR-ВІДДІЛ

Костянтин Гришко, керівник

gryshko@irf.ua

Радослава Чекмишева, 

PR-координаторка з питань комунікацій 

chekmysheva@irf.ua

ММарина Бондаренко, PR-координаторка 
з питань комунікацій 

bondarenko@irf.ua

ІТ-ДЕПАРТАМЕНТ

Олег Нездемовський, Керівник

nezdemowski@irf.ua

Андрій Коноплянніков, Координатор 
технічної підтримки 

konoplyannikov@irf.ua

ООлександр Ситник, Адміністратор      
баз даних

sitnick@irf.ua

ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ

Геннадій Деркач, Старший фінансовий 
менеджер 

derkach@irf.ua 

Юлія Гордонна, Фінансова менеджерка

gordonna@irf.ua

ССвітлана Мякушко, інформаційна 
консультантка

myakushko@irf.ua

ФІНАНСОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Неля Вишневська, Головний бухгалтер

vishnevska@irf.ua

Віра Савчук, Заступниця головного 
бухгалтера

savchuk@irf.ua

ООльга Надточій, Бухгалтер

nadtochiy@irf.ua

ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Володимир Залозний, Керівник

zalozniy@irf.ua

Олександр Шкуліпа, Адміністратор

shkulipa@irf.ua
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