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Разом з країною Міжнародний фонд «Відродження» увійшов у нову хвилю змін. Рубіж 2017-2018 років 
позначився істотним оновленням керівництва Фонду - його Адміністрації і Правління. Після двадцяти 
років наш багаторічний лідер, професор Євген Бистрицький, залишив посаду виконавчого директора. 
Ми щиро вдячні Євгену Костянтиновичу за розбудову Фонду, який став однією з визнаних точок 
тяжіння українського громадянського суспільства, зростання якісного лідерства, спрямованого на 
позитивні зміни в Україні.
      Нині ми підбиваємо підсумок чотирирічного циклу роботи Фонду, лейтмотивом якого було 
використання вікна можливостей для змін після Революції Гідності. Ми намагалися реалізувати цей 
момент, посиливши вплив громадянського суспільства на всі суспільно значущі сфери, підтримуючи 
реформи, запит на які оформився виразно на Майдані і в численних громадських ініціативах після 
нього.
      Ми запропонували і почати реалізовувати амбітну стратегію, в якій громадянське суспільство 
стрімко рухається від раніше опанованої ролі спостерігача і наглядача до активного учасника 
вироблення й впровадження суспільно важливих політик. Розробка політики, ї ї впровадження та 
контроль – три взаємопов’язаних рівні публічної політики, які потребують активних компетентних 
громадян. Така участь формує відчуття причетності, долає розриви між «владою» і «народом», сприяє 
становленню культури участі, зміцнює інституційний зв’язок держави і суспільства.
      Ми залишали в пріоритетах відданість правам людини і надавали допомогу вразливій частині 
суспільства: особам, що потребують правової допомоги; меншинам, зокрема ромам; важкохворим 
пацієнтам та тим, хто потребує соціалізації та адаптації. Інклюзивна освіта стала одним із нових 
напрямків нашої діяльності.  
      Ми не уникали конфліктів там, де вітчизняний політичний клас виявився неготовим до якісної 
співпраці і намагався створювати перешкоди в роботі громадських організацій. Наприклад, 
запровадивши електронне декларування для антикорупційних громадських активістів. І ця проблема 
досі не вирішена. Ми усвідомлюємо, що попереду – складний історичний етап, який не обіцяє 
безпроблемного розвитку українському суспільству, але ми готові захищати здобутки Революції 
Гідності.
      Ми усвідомлюємо, що грантова підтримка з боку «великих донорів» не може бути єдиним і 
достатнім засобом, який забезпечує діяльність громадських організацій. Тому Фонд поширює культуру 
фінансування громадських ініціатив через краудфандинг,  співфінансуючи такі проекти. 
      Новий цикл діяльності ми починаємо з новою стратегією та оновленим візуальним стилем Фонду. 

Ольга Айвазовська, голова Правління Олександр Сушко, виконавчий директор Євген Бистрицький, виконавчий 
директор 1998-2017
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У 2017 році Міжнародний фонд «Відродження» працював 
над двома взаємодоповнюваними завданнями: 
формування зрілої культури громадської участі у 
створенні якісної та відповідальної публічної політики 
та забезпечення захисту прав людини і громадянських 
свобод.
      Разом з партнерами ми допомагали становленню нової 
культури публічної політики, сприяли розвитку незалежних 
аналітичних центрів, просували прозорість та підзвітність 
урядування, безоплатну правову допомогу, підтримували 
участь громадян у різних сферах суспільного життя, 
допомагали здійснювати реформи та зміцнювати дієві 
інституції, зокрема у сферах освіти, охорони здоров’я, 
захисту прав людини, європейської інтеграції та 
правоохоронній галузі. Ми сприяли розвитку культури 
краудфандингу, громадських просторів та місцевих 
громадських ініціатив.   
      Працювали над створенням умов для усунення 
дискримінації представників ромської меншини, дітей 
з особливими освітніми потребами та інших вразливих 
груп. Підтримували комунікацію України та її інтересів за 
кордоном.
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КЛЮЧОВІ ФАКТИ ПРО МІЖНАРОДНИЙ 
ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»: 

01. Фонд заснований філантропом 
Джорджем Соросом спільно з групою визначних 
українських інтелектуалів у 1990 році, щоб 
сприяти відродженню українського суспільства та 
незалежної демократичної державності.

02. Фонд є частиною мережі Фундацій 
відкритого суспільства, яка складається з 
двадцяти трьох національних та регіональних 
фондів у всьому світі. 

03. Фонд є однією  з найбільших 
національних благодійних фундацій України. 
Всі рішення щодо розподілу коштів Фондом 
ухвалюються громадянами України, що формують 
склад Правління та експертних рад.

04. Місія Фонду: сприяти розвитку 
відкритого суспільства в Україні на основі 
демократичних цінностей через підтримку 
значущих громадських ініціатив. Базуючись на 
ідеях Карла Поппера, ми вважаємо, що жодна 
ідеологія не є остаточною істиною, а суспільства 
можуть процвітати лише за умов демократичного 
врядування, свободи вираження та поваги до 
прав кожного. 
 
05. Фонд – це, водночас, донор, генератор 
свіжих реформаторських ідей та платформа для 
діалогу агентів змін з державних інститутів та 
громадянського суспільства. 

06.  Фонд допомагає нарощувати потенціал 
неурядових організацій, мереж, громад та 
активістів для участі в процесі вироблення та 
впровадження публічної політики.

07.  Фонд пропонує й пілотує стратегічно 
важливі моделі для побудови відкритого 
суспільства та передає управління цими 
ініціативами державним органам для подальшого 

масштабування всією Україною.

08. Фонд складається з шести програм, які 
надають фінансову, експертну та організаційну 
підтримку суспільно значущим проектам 
організацій громадянського суспільства.

09. Фонд є єдиним донором в Україні, який 
постійно присутній на місцевому рівні завдяки 
регіональним офісам на сході, півдні, заході й у 
центрі України та часто стає першим донором 
для нових громадських ініціатив.

10. Правління – керівний виконавчий орган 
Міжнародного фонду «Відродження», який 
визначає стратегію, політику та пріоритети 
діяльності Фонду, здійснює нагляд і контроль 
за адміністративною та фінансовою діяльністю, 
виконанням програм та розподілом коштів 
Фонду. 

11. Експертні ради – постійні органи 
громадського нагляду, управління та 
експертизи, які створюються для широкого 
залучення громадськості до визначення та 
реалізації стратегічних завдань програм Фонду, 
забезпечення кваліфікованої незалежної 
експертизи проектних пропозицій та ухвалення 
рішень щодо грантів. Функціонують при кожній з 
шести програм Фонду.
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ПРОГРАМИ ТА ЇХНІ ПРІОРИТЕТИ

краща якість публічної політики;
дієві інструменти боротьби з корупцією;
підзвітність й відповідальність влади перед громадянами. 

• 
• 
•

• 
•

• 
• 
•

• 
• 
•

• 
•
 
•

• 
•
•

запобігання і протидія порушенням прав людини;
ефективне антидискримінаційне законодавство та практика;
доступ уразливої частини населення до правосуддя та правової допомоги. 

ефективне виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС;
посилення міжнародної підтримки України.

протидія дискримінації ромів;
розвиток молодіжного ромського лідерства;
залучення представників ромського народу до суспільних процесів.

економічно ефективна та недискримінаційна система охорони здоров’я;
прозоре й раціональне використання бюджетних коштів
на потреби охорони здоров'я;
рівний доступ до життєво необхідних лікарських засобів і лікування.

організаційна й адвокаційна спроможність самоорганізованих громадських ініціатив; 
громадянський діалог, порозуміння, розвиток громадських просторів;
краудфандинг.

ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА 

ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОСУДДЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА

РОМСЬКА ПРОГРАМА

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ (ДО ЧЕРВНЯ 2018 
РОКУ - ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ НОВОЇ 
УКРАЇНИ)
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

Охоплює Харківську, Луганську, 
Сумську, Полтавську, Донецьку 
області (окрім м. Маріуполь).

Східноукраїнське у Харкові 

Охоплює Львівську, Івано-
Франківську, Тернопільську, 
Чернівецьку, Закарпатську, 
Волинську, Рівненську області. Львів

Одеса

Харків

Дніпро

Західноукраїнське у Львові 

Охоплює Одеську, 
Миколаївську, Херсонську 
області.

Південноукраїнське в Одесі 

Охоплює Дніпропетровську, 
Запорізьку, Кіровоградську 
області та м. Маріуполь.  

Придніпровське у Дніпрі 
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460

276 

 83 (30%)

ЗАГАЛОМ ПРОЕКТІВ

ЗАГАЛОМ ПІДТРИМАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Проекти-гранти

Нові організації

Нові організації

Операційні проекти

Попередні організації

Попередні організації

400

83

193

60

70%

30%
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КЛЮЧОВІ ЦИФРИ 2017 РОКУ

237 556 713 �  
ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ

ВПЕРШЕ ПІДТРИМАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 2017 РОЦІ 



*Більшість проектів організацій міста Києва мають загальнонаціональний характер.
** Операційні проeкти: 60 проектів, їхній загальний бюджет 50 452 150 грн

Кількість проектів
Кількість коштів

- Інститут аналітики та адвокації;
- ДІКСІ ГРУП;
- Агенція журналістики даних Texty;
- Експертний центр з прав людини;
- Центр «Нова Європа;
- Асоціація сприяння самоорганізації населення;
- Українська фундація правової допомоги;
- Експертний центр «Аналітика, супровід, консалтинг реформ»;
- Інститут економічних досліджень та політичних консультацій;
- Регіональний центр прав людини.

ТОП-10 НАЙБІЛЬШИХ ГРАНТЕРІВ

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТІВ

1 653 208 �

1 844 547 �

994 020 �

1 140 000 �

3 245 325 �

11 638 366 �

3 437 791 �

3 059 885 �

410 000 � 7 105 730 �

2 768 968 �

1 774 426 �
3 305 726 �

3 046 535 �

11 023 999 �

729 200 �

3 041 370 �

�

2 610 760 �

601 622 �

1 959 896 �

10 298 744 �

1 347 950 �

2 747 517 �

7 138 978 �

180 000 �

8

179

3

4

5

9

21

10
6

2 21

9
5 9

9

4

19
9

4

9

14

6

9
24

2

Київ
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ЕФЕКТИВНА 
Й ВІДПОВІДАЛЬНА 
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА
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Формування культури публічної політики є одним з ключових елементів реформи державного 
управління. 
     На запит Кабінету Міністрів України Фонд підтримував участь громадських експертів у розробці 
методологій з аналізу політики. Зокрема, ми фокусувалися на формуванні компетенцій державних 
службовців у створених в 2017 році директоратах стратегічного планування, формуванні профільних 
політик та їх відповідність новим правилам роботи. У 2018 році нами заплановане продовження роботи 
над цими програмами.

(Зліва направо) експерт Офісу підтримки 
реформ при Міністерстві аграрної політики 
та продовольства Олександр Жемойда, 
генеральний директор Директорату викопних 
видів палива Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості Максим Федотов, генеральний 
директор Директорату стратегічного планування та 
координації державної політики в галузі транспорту 
Міністерства інфраструктури України Віталій 
Кіндратів, генеральний директор Директорату 
публічної адміністрації Секретаріату Кабінету 
Міністрів Андрій Бега, радник міністра Кабінету 
Міністрів Дарина Марчак, генеральний директор 
Директорату з прав людини Міністерства юстиції 
Владислав Власюк, генеральний директор 
Директорату стратегічного планування та 
європейської інтеграції Міністерства юстиції Юлія 
Зайченко, заступник голови Стратегічної дорадчої 
групи підтримки українських реформ (Strategic 
Advisory Group for Supporting Ukrainian Reform 
(SAGSUR) Павло Кухта.

У рамках навчальної програми з публічної 
політики та врядування Київської школи 
економіки, підтримуваної Міжнародним фондом 
«Відродження», виконавчий директор Офісу 
реформ Кабінету Міністрів України Антон Ященко 
презентує можливості працевлаштування на нову 
державну службу.
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СПРИЯННЯ РЕФОРМІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  



Метою Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, яку Фонд впроваджує у партнерстві з Ініціативою 
відкритого суспільства для Європи та з Посольством Швеції в Україні, є посилення інституційної 
спроможності недержавних аналітичних центрів брати участь у формуванні якісної публічної політики. 

З 2017 до 2020 року триватиме друга хвиля 
Ініціативи, учасниками якої стали:

У 2017 році завершилась перша трирічна хвиля, 
учасниками якої були:

Міждисциплінарний науково-освітній центр 
протидії корупції НаУКМА
CASE Україна
Центр економічної стратегії
Diхi Group
CEDOS
Texty
VoxUkraine
Інститут аналітики та адвокації
Громадська організація «Центр «Нова Європа» 
Школа політичної аналітики
Український центр європейської політики
Асоціація сприяння самоорганізації населення
Аналітичний центр Українського Католицького 
Університету 
Моніторингово-аналітична група «Cifra»

Інститут світової політики
Texty
Dixi Group
CEDOS
Асоціація сприяння самоорганізації населення
Фонд «Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва
Європа без бар’єрів
Інститут аналітики та адвокації
Донецький інститут інформації
Європейський діалог

•
 
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

• 
• 
•
•
•
•

•
•
•
•
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ІНІЦІАТИВА З РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ



5-та щорічна конференція аналітичних центрів, 2017 рік

Єгор Стадний, директор Центру CEDOS під час 5-ї щорічної 
конференції аналітичних центрів, 2017 рік

Любов Акуленко, виконавча директорка Українського центру 
європейської політики під час 5-ї щорічної конференції 
аналітичних центрів, 2017 рік

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг 
Мінгареллі (ліворуч) Надзвичайний і Повноважний Посол 
Королівства Швеція Мартін Хаґстрьом (праворуч) під час 5-ї 
щорічної конференції аналітичних центрів, 2017 рік

Ірина Бекешкина, директорка Фонду «Демократичні 
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва під час 5-ї щорічної конференції 
аналітичних центрів, 2017 рік
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ПРОЗОРІСТЬ ТА 
ПІДЗВІТНІСТЬ ВЛАДИ
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Фонд підтримує підготовку незалежного звіту щодо прогресу виконання чинної державної 
антикорупційної стратегії на 2015-2017 роки та рекомендації щодо ї ї вдосконалення. Цей звіт – єдина 
недержавна комплексна оцінка досягнень України в антикорупційній політиці. За результатами 
відкритого конкурсу у 2017 році антикорупційну політику держави за підтримки Фонду оцінювали 
Центр політико-правових реформ і Transparency International Ukraine. 

Держава має звітувати по цьому напрямку у форматі Національної доповіді щодо реалізації засад 
антикорупційної політики. Проте вже другий рік поспіль держава не дає офіційну оцінку своїй роботі 
в сфері антикорупції. Альтернативний звіт громадськості — це єдина якісна діагностика стану 
антикорупційних реформ.

Лілія Баран, менеджер 
програми «Демократична практика» “

”

Робота заснованої у 2015 році Ради громадських експертиз при Комітеті Верховної Ради України з 
питань запобігання і протидії корупції продовжувалась і в 2017 році. За весь цей час експерти Ради 
здійснили антикорупційну експертизу 4 629 законопроектів. З них понад 360 законопроектів виявились 
такими, що містять істотні корупційні ризики. В результаті жоден із таких законопроектів не став 
законом.

ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ДЛЯ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Економічної політики
Оподаткування та бюджету
Законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності
Правосуддя
Промислової політики та 
підприємництва

Корупційні ризики були 
виявлені у законопроектах, 
що стосувались таких сфер:

4 269

360

4 629
ЗАГАЛОМ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

З корупційними ризиками
Без корупційних ризиків

• 
• 
•

•
•
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НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ



Команда Є-data, Міністерства фінансів, 
Міжнародного фонду «Відродження» та 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmgH на прес-
конференції присвяченій другій річниці 
порталу публічних фінансів 
e-data.gov.ua

Підтриманий Фондом конкурс «Є-Дата Рейтинг» визначив найбільш відкриті та прозорі міста з точки 
зору використання публічних коштів. 
     Конкурс, який охопив 447 міст України, мотивує бюджетні установи активніше реєструватися 
та вносити інформацію на портал Є-Дата – відкриту онлайн-базу даних про рух публічних коштів, 
створену, зокрема, і за підтримки Фонду. Завдяки конкурсу найбільш активно почали звітувати 
бюджетні установи малих міст. Конкурс тривав п’ять місяців – з вересня 2017 року до січня 2018 року – 
і за цей час реєстрація бюджетних установ на порталі зросла до 53%. Ці установи сукупно витрачають 
біля 90% усіх публічних коштів.

Зареєстровані на порталі розпорядники та одержувачі 
публічних коштів станом на 2018 рік

ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТІВ МІСТ   

Зареєстровані на порталі

Не зареєстровані на порталі

Сукупне витрачення 
публічніх коштів

47% 53%
90%
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Конкурс «Є-Дата Рейтинг»

0 100

Рейтинг Є-DATA

Заліщики

Заліщики

Новий розділ

Новий розділ

Лубни

Лубни

Сколе

Сколе

Нетішин

Нетішин

85%

85%

90%

90%

89%

89%

рівень реєстрації

внесено документів

наповнення кабінетів

87%

87%

87%

87%

100%

100%

95%

95%

94%

94%

97%

97%

100%

100%

6 600

6 600

21 051

21 051

6 505

6 505

38 229

38 229

53 967

53 967
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Фонд підтримує приєднання України до Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ), яка заохочує 
держави впроваджувати міжнародні стандарти прозорості доходів бюджету, отриманих від видобутку 
природних ресурсів. У 2017 році почалася перша оцінка України на відповідність стандартам Ініціативи 
прозорості видобувних галузей. Очікується, що у 2018 році оцінка завершиться, тоді Україна отримає 
офіційний статус країни-члена Ініціативи. Це означатиме, що Україна стане однією з півсотні країн 
світу, де видобувні галузі відповідають найвищим стандартам прозорості. 

У 2017 році Україна отримала відзнаку Ініціативи прозорості видобувних галузей за значний прогрес 
і досягнення у відкритті інформації про бенефіціарних власників видобувних компаній – Beneficial 
Ownership Transparency Progress Award 2017. Це стало можливим завдяки тому, що в 2015 році Україна 
першою в світі відкрила для громадськості вільний доступ до реєстру бенефіціарних (кінцевих) 
власників підприємств відповідно до законодавства, розробленого групою громадських експертів за 
підтримки Фонду. Наступний крок у цьому напрямку - розкрити справжніх, а не номінальних власників 
компаній. Партнери Фонду працюють над механізмом верифікації відповідних даних. 

Українська делегація, до складу якої увійшов директор програми «Демократична практика», член Міжнародного правління 
Ініціативи з прозорості видобувних галузей Олексій Орловський (праворуч) на врученні Beneficial Ownership Transparency Prog-
ress Award 2017 у Джакарті, Індонезія. 

ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ 
ГАЛУЗЕЙ В УКРАЇНІ 

РЕЄСТР БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ 
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У 2017 році Фонд зосередився на підтримці журналістських розслідувань, які розкривали зловживання 
на місцевому рівні. Зокрема громадська організація «Львівська група» викрила корупційну схему 
з фальшуванням кримінальних проваджень проти аграрних компаній з метою отримання від них 
хабарів. Ці факти стали предметом офіційних розслідувань прокуратурою Львівської області. Також 
журналісти-розслідувальники виявили численні випадки порушень у державних закупівлях, зокрема: 
створення штучних переваг для окремих учасників, незаконне усунення потенційних конкурентів, 
факти змов і завищення цін. 
      Підтримана Фондом телепрограма «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявила ознаки зловживань 
працівниками Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та інших органів 
державної влади. Щодо кількох оприлюднених фактів Національне антикорупційне бюро України 
(НАБУ) розпочало розслідування.

Журналістське розслідування «Львівської групи», яке викрило корупційну схему з фальшуванням кримінальних проваджень проти 
аграрних компаній з метою отримання від них хабарів, на lviv.nashigroshi.org

ЖУРНАЛІСТСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ    
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АКТИВІЗАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ 
УЧАСТІ 
    

26



Завдяки роботі партнерів Фонду 11 об’єднаних територіальних громад Луганської, Херсонської, 
Миколаївської, Одеської областей розробили та затвердили свої довгострокові стратегії розвитку. 
Також наші партнери вивчили соціальний капітал у громадах, ефективність використання коштів 
Державного фонду регіонального розвитку та інші важливі аспекти реформи децентралізації. При 
цьому вони виявили як здобутки, так і слабкі сторони. Фонд першим почав підтримувати проекти, 
спрямовані на подолання й уникнення конфліктів у громадах, особливо у відносинах центральних та 
периферійних громад. У 2017 такі проекти втілювалися у десяти областях України.

Заступник голови Всеукраїнської асоціації «Сприяння самоорганізації населення» Андрій Крупник (ліворуч), голова правління 
громадської організації «Громадянська ініціатива Луганщини» Тетяна Кирилова (в центрі), голова «Фонду розвитку міста 
Миколаєва» Михайло Золотухін (праворуч) під час прес-брифінгу щодо розробки стратегій територіальних громад.

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ 
ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД 
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Надзвичайна кредитна програма для відновлення України – проект, який фінансується Європейським 
Союзом. У рамках цього проекту Фонд розробив і пілотував План соціального менеджменту та План 
залучення зацікавлених сторін для Міністерства регіонального розвитку України та місцевих проектів 
з відновлення соціальної інфраструктури населених пунктів Сходу України, які зазнали руйнівного 
впливу збройного конфлікту та прийняли найбільшу кількість вимушених переселенців. 
      Спільно з платформою безкоштовних онлайн-курсів Prometheus Фонд створив курс «Соціальний 
менеджмент і залучення зацікавлених сторін» для всіх, хто планує чи вже займається проектами 
з відбудови та розвитку місцевої інфраструктури. В основу курсу лягли принципи соціального 
менеджменту та соціальні стандарти Європейського інвестиційного банку. При їх дотриманні проекти 
з відбудови та розвитку місцевої інфраструктури зможуть ефективно залучати до участі громади 
та попереджати соціальні ризики, пов’язані з реалізацією таких проектів. Зареєструватись на курс 
можливо в будь-який час.

ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА ВПРОВАДЖЕННЯ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ КРЕДИТНОЇ ПРОГРАМИ 
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
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Фонд розпочав співпрацю з Платформою «Тепле місто» в Івано-Франківську з ревіталізації заводу 
«Промприлад», де буде створено принципово новий креативний суспільний простір. Цей проект 
є прикладом поєднання зусиль соціальних інноваторів, громадських активістів та соціально 
відповідального малого та середнього бізнесу. 
Лабораторія мистецьких студій, створена громадською організацією «Культура медіальна» у 
Дніпрі, дозволила налагодити співпрацю між ініціативами в сфері культури та урбаністики з 
Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. 
      Перша конференція громадянського суспільства у Кривому Розі «Чути. Розуміти. Долучатися» 
зібрала більше 200 учасників і стала найбільшим за останні роки форумом громадянського суспільства 
в місті. Провідні національні спікери брали участь у дискусіях щодо соціального підприємництва, 
контролю за владою, екології, цифрової безпеки. 
      Ми також підтримали участь ініціатив з розвитку громад у першому в Україні фестивалі ідей 
«Майбутнє спільнот», який організували Impact Hub Odessa та The Aspen Institute Kyiv.

РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ

Заступниця виконавчого директора Міжнародного 
фонду «Відродження» Інна Підлуська (ліворуч) та лідер 
команди «Тепле Місто» Юрій Філюк (праворуч) під час 
форуму «Місто 3.0: принципи перезавантаження»

Директорка Ромської програми Міжнародного 
фонду «Відродження» Ольга Жмурко спілкується 
з учасниками фестивалю ідей «Майбутнє спільнот» 
ідей після виступу на Open Society Talks з темою 
«Дискримінація vs людський розвиток» 
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Програмний директор Impact Hub Odessa Олександр 
Славський (ліворуч), керівниця Західноукраїнського 
регіонального представництва Міжнародного фонду 
«Відродження» Оксана Дащаківська (в центрі), керівник 
Південноукраїнського регіонального представництва 
Міжнародного фонду «Відродження» Євген Попов (праворуч) 
на фестивалі ідей «Майбутнє спільнот»

Фестиваль ідей «Майбутнє спільнот»

Фонд продовжував співпрацю з Impact Hub в Одесі, Клубом Ділових людей у Львові та Асоціацією 
приватних роботодавців у Харкові з розвитку проекту «Новий відлік» – бізнес-акселератора для 
внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО. У 2017 році до «Нового відліку» приєдналися 200 нових 
учасників, які пройшли навчальний курс з основ підприємництва та створили свої бізнес-плани. Автори 
найкращих 35 бізнес-планів отримали можливість одержати пільговий кредит або грант на ведення 
бізнесу від міжнародних донорів або за рахунок бюджетних коштів.
      У 2017 році Фонд підтримав 12 ініціатив, які розробили сталі моделі адаптації ветеранів АТО. Серед 
найбільш успішних – ініціатива Інтерньюз-Україна «Голос війни: школа публіцистики для ветеранів АТО», 
у рамках якої 22 ветерани протягом двох місяців навчались письменництву у відомих українських 

ПІДТРИМКА ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
ТА ВЕТЕРАНІВ АТО     
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блогерів, журналістів та письменників. У підсумку 29 унікальних спогадів про неоголошену війну на 
сході України були опубліковані в книзі «Голос війни».
      За підтримки Фонду соціальний бізнес Pizza Veterano спільно з громадською організацією Eleos-
Ukraine створили «Соціальне бюро «Ветерано», яке допомагає ветеранам АТО адаптуватись до 
мирного життя. Через це бюро військові можуть звернутись за консультацією до психолога, навчитися 
підприємництву та знайти підтримку серед побратимів.

отримали можливість одержати пільговий кредит 
або грант на ведення бізнесу від міжнародних 
донорів або за рахунок бюджетних коштів.

пройшли навчальний курс з основ 
підприємництва та створили свої бізнес-плани

Презентація книги «Голос війни»
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200 нових учасників 35 бізнес-планів

У 2017 У НОВОМУ ВІДЛІКУ АВТОРИ НАЙКРАЩИХ



У 2017 році ми пілотували новий підхід до підтримки проектів, залучаючи краудфандингові платформи 
для співфінансування. Своїми грантами Фонд подвоював суми, які проекти громадських організацій 
зібрали від приватних благодійників через краудфандинг. 
      Серед проектів, підтриманих завдяки краудфандингу: Мистецька резиденція ім. Назарія Войтовича, 
видання Каталогу 5-ї Одеської бієнале сучасного мистецтва, творча майстерня OSTRIV LAB. Пілот 
визнано успішним і ця ініціатива триватиме й надалі, зокрема у межах нашого конкурсу «Культура. 
Спільнота».

Координаторка проектів 
«Конгресу Активістів 
Культури» Людмила Ничай 
презентує ідею створення 
Мистецької резиденції ім. 
Назарія Войтовича під час 
презентації «Відзнак Героїв», 
заснованих «Родиною героїв 
Небесної сотні». 

Каталог 5-ї Одеської бієнале 
сучасного мистецтва.

КРАУДФАНДИНГ     
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Створена Фондом у партнерстві з Інститутом аналітики й адвокації Школа навчає громадян брати 
участь у всіх етапах бюджетного процесу: формування державної політики та бюджету на ї ї потреби, 
аналіз бюджету, моніторинг використання коштів та закупівель. У 2017 Школа провела 4 тренінги, 
допомогла розробити 8 планів бюджетної адвокації та створила програму їхнього супроводу.

Учасники Школи бюджетної 
адвокації в Одесі.

Менеджерка програми 
«Громадське здоров’я» 
Міжнародного фонду 
«Відродження» Олена 
Кучерук під час Школи 
бюджетної адвокації в Одесі

ШКОЛА БЮДЖЕТНОЇ АДВОКАЦІЇ 
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З 2017 року спільна українсько-німецька ініціатива «Київський діалог» розширила свою географію й 
тепер працює не лише в Києві та Берліні, а також у восьми великих містах України - Львові, Черкасах, 
Дніпрі, Харкові, Одесі, Миколаєві, Маріуполі, Слов’янську та у 35 менших містах навколо.
      Розширений «Київський діалог» покликаний посилити участь громадян у розвитку своїх міст. За 
допомогою локальних координаторів Київського діалогу місцеві активісти вчаться змінювати публічні 
простори та компетентно брати участь у процесах прийняття рішень. Представники органів місцевого 
самоврядування, депутати з малих міст та активісти беруть участь у національних та міжнародних 
семінарах і конференціях. Відкрито програму малих грантів, які на конкурсній основі пропонують 
фінансування на реалізацію ідей для розвитку міст.

«КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ»

Київ

Калуш

Львів

Умань

Чигирин
Сміла

Звенигородка

Дрогобич

Червоноград
Дубно

Володимир-
Волинський

Броди

Черкаси

Канів

Одеса

Ізмаїл

Арциз

Херсон

Миколаїв Маріуполь

Волноваха

Нікольське

Новогородівка

Мангуш

Харків

Дніпро

Чугуїв

Лозова

Первомайськ

Мерефа

Бакалія

Слов'янськ
Сіверськ

Добропілля

Миколаївка

Сєвєродонецьк

Бердянськ

Запоріжжя

Новоолександрівка

Вознесенськ

Первомайськ

Баштанка

Очаків

Саврань

Чорноморськ

Берлін

Жовті Води
Кривий Ріг

Новомосковськ
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Виконавчий директор Міжнародного 
фонду «Відродження» (1998-2017) Євген 
Бистрицький відкриває 13-ту Щорічну 
конференцію Київського діалогу.

Засновниця Європейської платформи 
демократичних виборів (EPDE - European 
Platform for Democratic Elections) та 
членкиня правління проекту «Київський 
діалог» Штефані Шіффер відкриває 
13-ту Щорічну конференцію Київського 
діалогу.

Учасники 13-ї Щорічної конференції 
Київського діалогу.
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Фонд ініціював конкурс «Культурна дипломатія задля діалогу», переможцями якого стали 18 
громадських ініціатив. Ми підтримали виставки, кінопокази, мистецькі та інші заходи культурної 
дипломатії на Сході та в інших прикордонних багатоетнічних регіонах України. 
      А в рамках нашої програми «Культура і конфлікт» на 24-му Форумі видавців у Львові ми залучили 
громадян до дискусій на теми миротворчості, осмислення війни, культурної дипломатії, протидії 
дискримінації та урбаністики.

 Форум видавців

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАСІБ 
ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ    
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 Учасники публічної дискусії у рамках спеціальної програми Фонду «Культура і конфлікт» під час 24 Форуму видавців
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ПРАВА ЛЮДИНИ 
І СЕРЕДОВИЩЕ, 
ВІЛЬНЕ ВІД 
ДИСКРИМІНАЦІЇ
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Доступ до знеболення для невиліковно хворих тривалий час у фокусі уваги Фонду. Наявна 
законодавча база дозволяє пацієнтам, які страждають від хронічного больового синдрому, отримувати 
адекватне знеболення. Проте все ще фіксуються непоодинокі факти порушення прав пацієнтів. Спільно 
з Міністерством охорони здоров’я України Фонд досліджує ситуацію з доступом до ефективного 
знеболення на місцевому рівні.
      За підтримки Фонду експерти та активісти у сфері паліативної допомоги вели інформаційну 
кампанію #ЗнімайРожевіОкуляри, щоб спонукати управлінців медичної сфери, фармацевтів та лікарів 
визнати проблему доступності адекватного знеболення та паліативної допомоги для всіх пацієнтів, які 
цього потребують. 
      А видавництво Старого Лева видало підтриману Фондом ілюстровану збірку оповідань та есе «Para-
sol» про боротьбу людей з важкими невиліковними хворобами за гідне життя.

Випадки відмови у знеболенні можна прирівняти до катувань, адже сьогодні доступні всі необхідні 
лікарські засоби, чинні нормативні документи та протоколи, що дозволяють надати запас 
сильнодіючих знеболювальних засобів важкохворим пацієнтам на 10-15 діб додому, а пацієнти все 
одно помирають у стражданнях».

Ксенія Шаповал,
менеджерка програми «Громадське здоров’я» 

Розвиток паліативної допомоги   

Менеджерка програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» 
Ксенія Шаповал (ліворуч) та міжнародна консультантка з паліативної допомоги 
Фундацій відкритого суспільства (США) Мері Келловей (праворуч)

ДОСТУП ДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

“

”
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Українське законодавство передбачає кримінальне покарання хронічно хворих на наркотичну 
залежність за зберігання наркотичних речовин у невеликих обсягах для особистого споживання. 
     Результати досліджень Євразійського інституту наркополітики свідчать, що це створює корупційні 
ризики в правоохоронній та судовій системах, є фактором для поширення епідемій ВІЛ/СНІДу, 
гепатитів та туберкульозу серед хворих на наркотичну залежність. Фонд підтримує дослідження, 
експертизу та громадські обговорення, спрямовані на декриміналізацію хронічних наркохворих, 
зокрема через внесення змін до наказу №188 Міністерства охорони здоров’я, яким встановлені обсяги 
наркотичних речовин, за зберігання яких наступає кримінальна відповідальність.

(Зліва направо) член Глобальної комісії з наркополітики Мішель Казачкін, директор Євразійського інституту наркополітики 
Володимир Тимошенко, член Глобальної комісії з наркополітики Павел Бем, національний координатор з наркополітики в 
Португалії, голова Європейського моніторингового центру з наркотиків і наркозалежності – EMCDDA (2009-2015 рр.), делегат 
Глобальної комісії ООН з наркополітики Д-р Жоао Гулао під час Drugpolicy Talk 2: Шляхи гуманізації державної політики щодо 
людей, які вживають наркотики 

ГУМАННА НАРКОПОЛІТИКА
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Дослідження Євразійського інституту наркополітики за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
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Юридична клініка – це підрозділ університету, навчальна лабораторія, де студенти-правники 
практикують надання консультацій, складання процесуальних та непроцесуальних документів під 
керівництвом викладачів-кураторів. Понад 80% юрклінік надають консультації, готують непроцесуальні 
документи, а близько 15% практикують надання і безоплатної вторинної правової допомоги, та майже 
всі юридичні клініки практикують проведення правопросвітницьких заходів.
      Фонд почав розвивати цей рух в Україні ще 20 років тому, а сьогодні до складу Асоціації юридичних 
клінік входить 60 таких підрозділів з усіх куточків України. 18 з них приєдналися до Асоціації у 2017 
році. 

Юридичні клініки

підрозділів входять 
до складу Асоціації 
юридичних клінік

Кількість складених 
процесуальних 
документів

За даними legalclinics.in.ua станом на травень 2018 року

Кількість проведених 
правопросвітніх занять 

Кількість наданих 
правових консультацій

Кількість викладачів, 
залучених до діяльності 
в юридичних клініках 
України

60 20 500

2 4124 505

338

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ
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Фонд підтримує діяльність Мережі правового розвитку – коаліції громадських організацій, які 
розвивають територіальні громади через надання безоплатної правової допомоги. У 2017 році Мережа 
розширила свою діяльність у двох регіонах і тепер об’єднує 26 організацій у 16 регіонах України. За 
рік вони надали громадянам понад 30 тисяч правових консультацій. Прагнучи розширити доступ до 
безоплатної правової допомоги, організації-учасниці Мережі почали надавати консультації он-лайн.

Виконавчий директор Мережі правового розвитку Євген Полтенко під час VI Форуму організаційного розвитку громадянського 
суспільства України

Мережа правового розвитку
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У 2017 році за ініціативи та підтримки Фонду у співпраці з Координаційним центром з надання правової 
допомоги та іншими партнерами у сфері забезпечення доступу до правосуддя було засновано новий 
інститут громадських радників (параюристів). Громадські радники – активні жителі віддалених громад, 
які після спеціального навчання можуть надати своїм сусідам швидку первинну допомогу з найбільш 
поширених правових питань і направити громадян за необхідною спеціалізованою допомогою. 
Минулого року за підтримки Фонду в Україні з’явилися 22 громадські радники.

Громадські радники   

Перші сертифіковані параюристи розпочали свою роботу в
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1. Солонянська об'єднана територіальна громада 
2. місто Соснівка, яка входить до складу 
м.Червоноград
3. Першотравнева сільська рада Лиманського 
району
4. Територіальна громада Каришківської сільської 
ради Барського району 
5. селище Вороніна міста Полтави 
6. Партизанська громада 
7. Широківська об'єднана територіальна громада 
8. Баївська сільська рада
9. місто Ладижин
10. місто Жовті Води

11. місто Вугледар 
12. місто Татарбунари 
13. Камінь-Каширська територіальна громада
14. Любешівська територіальна громада
15. Вижницька територіальна громада 
16. село Сад
17. Мазівська сільська територіальна громада 
18. місто Путивль 
19. місто Шостка 
20. місто Мерефа 
21. Славська об'єднана територіальна громада
22. Нововодолазька об'єднана територіальна 
громада
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Громадські радники під час спеціалізованого тренінгу
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Для захисту прав людей, які постраждали від неправомірних дій поліції у 2017 році з’явилась 
мережа громадських детективів. Її розвиває Експертний центр з прав людини за підтримки Фонду. 
Громадські детективи – це журналісти, адвокати, представники вразливих груп та громадських 
організацій, які пройшли відбір та спеціальне навчання. Вони працюють на волонтерських засадах 
під гаслом «Допомога без упереджень». Громадські детективи розслідують випадки порушення прав 
людини з боку поліцейських, сприяють «запуску» офіційного розслідування і притягнення винних до 
відповідальності.
      У 2017 команди громадських детективів працювали у Львівській, Сумській, Кіровоградській, 
Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській та Запорізькій 
областях.

Учасник першої групи громадських детективів Віталій 
Дмитрієв під час навчання

Громадські детективи  
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Ще 5 років тому Фонд підтримав розробку моделі моніторингу закритих закладів у рамках 
Національного превентивного механізму, запровадженого в Україні відповідно до Факультативного 
протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження та покарання. 
      Монітори НПМ – люди різних професій, які після спеціального навчання й сертифікації на 
волонтерських засадах відвідують закриті заклади й виявляють там порушення прав людини. Мова 
йде про тюрми, хоспіси, психоневрологічні інтернати та інші заклади, де люди перебувають в ізоляції 
від суспільства. В Україні майже 5000 таких «місць несвободи». Мережа громадських моніторів, яка 
сьогодні налічує 176 осіб в Україні, за п’ять років здійснила понад 1000 моніторингових візитів і досягла 
усунення численних порушень прав людини. 

У 2017 Національний превентивний 
механізм (НПМ) відзначив 5 років 
роботи 

(Зліва-направо) менеджерка програми 
«Права людини і правосуддя» 
Міжнародного фонду «Відродження» 
Василина Яворська, керівниця проектів 
«Україна без тортур» Марина Гоменюк, 
координаторка проектів і журналістка 
Центру інформації про права людини 
Маргарита Тарасова, голова правління 
Центру інформації про права людини 
Тетяна Печончик під час відзначення 
5-річчя НПМ в Україні

Національний превентивний механізм 
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Інклюзивна освіта – це включення в єдиний навчальний процес усіх дітей. Такий підхід гарантує доступ 
до якісної освіти для дітей з різними особливими освітніми потребами і формує в суспільстві повагу до 
розмаїття та унікальності кожного. 
      У 2017 році Міжнародний фонд «Відродження» та «Благодійний фонд Порошенка» підписали 
Меморандум про співпрацю в межах Ініціативи з впровадження інклюзивної освіти в Україні, яка 
передбачає підтримку експертного супроводу публічної політики у сфері інклюзивної освіти. Разом з 
партнерами ми підтримуємо групу фахівців, яка розробляє навчальний курс і підручник з інклюзивної 
освіти для студентів вищих педагогічних навчальних закладів згідно з сучасними стандартами, 
принципами й підходами, закріпленими новим освітнім законодавством.
      Завдяки співпраці громадськості та Уряду, у 2017 році вперше виділено значне державне 
фінансування на створення рівних умов для дітей з особливими освітніми потребами – 509 мільйонів 
гривень у 2018 році буде спрямовано на оплату додаткових освітніх послуг, корекційних розвивальних 
занять і придбання корекційного устаткування для дітей з особливими освітніми потребами.   

Інклюзивна освіта          

ДОСТУП ДО ОСВІТИ 

Ілюстрація художника Нікіти Тітова до міжнародної конференції «Інклюзія для всіх: освітня політика та практика», організованої 
Міжнародним фондом «Відродження»
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У 2017 році Міністерство освіти України у співпраці з громадськістю розробило й затвердило концепцію 
«Нової української школи» – стратегію реформування середньої освіти до 2029 року. Вона базується на 
педагогіці партнерства: співпраці між учителями, учнями і батьками в освітньому процесі. 
      Фонд підтримав Школу тренерів «Нової української школи», яку проводила громадська організація 
«Освіторія» у співпраці з Міністерством освіти. Зокрема, у 2017 році підтримано підготовку тренерів 
для навчання вчителів перших класів початкової школи. Ці вчителі вже з вересня 2018 року будуть 
впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти «Нової української школи». Школа 
підготувала 50 кваліфікованих та сертифікованих тренера з кожної області та Києва. За даними 
Міносвіти з 1 вересня 2018 року перепідготовку має пройти 22 000 вчителів початкової школи.

Нова українська школа         

Навчання в Школі тренерів «Нової 
української школи»
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Створюючи в Україні середовище вільне від дискримінації, Фонд підтримував Кампанію проти 
дискримінації, в рамках якої у 2017 році відбулась вулична виставка, що візуалізувала реальні 
випадки дискримінації та успішні приклади боротьби з нею. Виставка побувала у Києві, Одесі та 
Сєвєродонецьку, де ї ї відвідало близько 2 500 осіб. 
      У рамках співпраці з фестивалем Molodiya Кампанія провела два всеукраїнські конкурси відеоробіт 
«Дискримінація не працює!» та «А тобі так окей» на теми протидії дискримінації. Відеоролики-
переможці транслювалися впродовж місяця у мережі кінотеатрів «Планета Кіно» у п’яти містах України. 
Щомісяця кожен ролик бачили 400 000 глядачів. 
      Протягом трьох років Кампанія проти дискримінації надавала кваліфіковану юридичну допомогу 
тим, хто потребував захисту. На сайті Кампанії discrimi.net працює розділ «Юридична порада», де 
можна ознайомитись з юридичними консультаціями у відповідь на найбільш поширені запити. 

Кампанія проти дискримінації       

РІВНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ 

Відвідувачі творчих майстер-класів «Шануймо різноманіття разом» напередодні Євробачення 2017, який відбувався в Києві у 
рамках Кампанії проти дискримінації
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Відвідувачі вуличної виставки «Моя історія боротьби з дискримінацією» в Києві у рамках Кампанії проти дискримінації
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Протягом 20 років Міжнародний фонд «Відродження» є надійним партнером ромських громад в Україні 
у питаннях захисту прав та самоорганізації. За підтримки Фонду у 2017 році п’ять ромських громад 
компактного проживання Закарпаття отримували правовий супровід створення органів самоорганізації 
ромського населення. 
      Рушієм змін і лідерства у ромських громадах є молодь. Щоб допомогти ї ї мережуванню, навчанню 
та співпраці Фонд підтримав створення щорічного Форуму ромської молоді. У 2017 році Форум відбувся 
вдруге та об’єднав майже 100 ромських активістів з усієї України.
      Фонд підтримав співпрацю ромських громадських організацій та місцевих шкіл, щоб покращити 
підготовку ромських дітей до школи. У 2017 році діти шести громад Закарпаття змогли пройти 
дошкільну підготовку й отримали можливість успішно опанувати навчальну програму в початковій 
школі. За підтримки Фонду почали з’являтись асистенти вчителів у шкільних і дошкільних закладах, де 
навчаються ромські учні. Асистенти допомагають вчителям краще зрозуміти освітні потреби ромських 
дітей, а дітям – краще адаптуватися у класі й опанувати навчальну програму. 
      У 2017 році партнер Фонду (Ромський освітній фонд у Будапешті) надав стипендію для здобуття 
професійно-технічної або вищої освіти 108 молодим ромам з України. 

Права ромської меншини  

Учасники Форуму ромської молоді

дипломи молодшого спеціаліста — 35 стипендіатів;
диплом бакалавра  — 22 стипендіати ;
диплом магістра 8 стипендіатів. 

У таких сферах: 
- право 
- медицина 
- соціальні та гуманітарні науки.

Завдяки програмі стипендій Ромського освітнього фонду у 2017 році 
завершили навчання й здобули:

• 
• 
•
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Організатори Форуму ромської молоді

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» (1998-2017) Євген Бистрицький відкриває Форум ромської молоді
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Рівний доступ громадян України до праці й послуг – одне зі зобов’язань України в рамках Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. Для того, щоб відслідковувати прогрес українських компаній на 
цьому шляху, громадська організація «Точка опори» у партнерстві з Національною асамблеєю людей 
з інвалідністю, Коаліцією проти дискримінації, Центром «Соціальна дія» за підтримки Фонду створила 
Індекс корпоративної рівності – рейтинг компаній, які проходять добровільну оцінку корпоративної 
політики на відсутність дискримінації. Індекс оцінює наскільки компанії дотримуються принципів 
рівності та недискримінації щодо працівників за ознаками статі, інвалідності, сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності.
      Минулого року тема рівності та інклюзивності вперше стала топовою на заході для бізнесу. На 
запрошення HRWisdomSummit, у якому взяли участь понад 200 представників бізнесу, провідні 
компанії-учасники Індексу говорили про важливість впровадження політики рівності задля створення 
для всіх комфортних умов на робочому місці.
      У 2017 році було складено третій рейтинг Індексу. В оцінці взяли участь 76 компаній, 19 з яких 
пройшли Індекс вперше, а 5% компаній покращили свої минулорічні результати.

Рівність на роботі

Учасник HR Wisdom Summit 2017
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Учасники й організатори HR Wisdom Summit 2017

(Зліва направо) заступник Міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції (2016-2017) Анастасія Дєєва, менеджерка 
програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» Ліана Мороз, заступниця голови Центру «Соціальна 
дія» Ірина Федорович під час дискусії організованої Індексом корпоративної рівності на HR Wisdom Summit 2017
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ВНЕСОК У РЕФОРМУ 
ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ

     

58



У співпраці з Національною поліцією та через підтримку ініціатив громадських організацій Фонд 
розвиває в Україні підхід «безпечна громада», в основі якого лежить взаємодія поліції та громади. Цей 
підхід адаптований з досвіду Канади й США. 
      У 2017 році Фонд підтримав проекти у 13 громадах, де громада взаємодіє з поліцією задля 
спільного вирішення питань місцевої безпеки. Кожна громада винайшла свою модель взаємодії з 
поліцією, яка найкраще відповідає ї ї потребам та можливостям. Також розпочалися 8 проектів у 
громадах, які до цього ще не мали досвіду взаємодії з поліцією для вирішення питань безпеки. А ще 
8 проектів працюють у громадах, де такий досвід вже є, але потребує укріплення та виходу на новий 
рівень. Окрема увага приділяється вирішенню проблем вразливих та дискримінованих членів громади, 
яких співгромадяни схильні сприймати у якості джерела потенційної небезпеки.

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ І ГРОМАДИ

Безпечна громада Фото: Наталія Сушкова

Області, в яких громади запроваджують принцип взаємодії з поліцією задля спільної 
безпеки. Мапа з cop.org.ua 

ВНЕСОК У РЕФОРМУ 
ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ
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Група з 18 дослідників з Фонду, Експертного центру з прав людини та Правової ініціативи відкритого 
суспільства протягом двох років проводили масштабне дослідження «Роль прокурора на досудовій 
стадії кримінального процесу» і презентували його у 2017 році. Результати дослідження засвідчили, що 
ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу у 2012 році не призвело до реальної зміни 
системи кримінальної юстиції на стадії досудового розслідування. Окрім цього виявилося, що практика 
втілення нових норм Кримінального процесуального кодексу є різною в різних регіонах України. Нині 
розробляється план для впровадження рекомендацій дослідників щодо уніфікації підходів у роботі 
різних учасників системи кримінальної юстиції на досудовій стадії.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИК 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ 

Учасники презентації дослідження 
«Роль прокурора на досудовій стадії 
кримінального процесу»

Директор програми «Права людини 
і правосуддя» Міжнародного фонду 
«Відродження» Роман Романов зі 
вступним словом під час презентаіцї 
дослідження «Роль прокурора на 
досудовій стадії кримінального 
процесу»
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Протягом 2017 року Міжнародний фонд «Відродження», Управління забезпечення прав людини 
Національної поліції України, Українська фундація правової допомоги та Експертний центр з прав 
людини готували до відкриття ізолятори тимчасового тримання у Херсоні та Дніпрі. Cтарт роботи в цих 
містах нової системи забезпечення прав затриманих – квітень 2018 року.
      Головний принцип нової системи, адаптованої з досвіду Великої Британії, – гарантувати безпеку 
та гідні умови перебування особи під вартою. Нова система, яка фіксує дії щодо затриманих 
під час їхнього перебування в поліції, передбачає: електронне документування, цілодобове 
відеоспостереження, повідомлення родичів про затримання, своєчасну професійну консультацію 
правника та забезпечення належної медичної допомоги затриманим особам. Такий порядок гарантує 
захищеність прав як затриманих, так і співробітників поліції.

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАТРИМАНИХ В 
ІЗОЛЯТОРАХ ТИМЧАСОВОГО ТРИМАННЯ  

Інтерв’ювання затриманих інспектором з дотримання прав 
людини є елементом системи забезпечення прав затриманих в 
ізоляторах тимчасового тримання

Відеоспостереження є елементом системи забезпечення прав 
затриманих в ізоляторах тимчасового тримання

Своєчасна професійна 
консультація правника 

Забезпечення належної медичної 
допомоги затриманим особам 

Повідомлення родичів 
про затримання

Цілодобове 
відеоспостереження

Електронне 
документування

Такий порядок гарантує захищеність прав як затриманих, так і співробітників поліції.
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ВНЕСОК У РЕФОРМУ 
СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я
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У 2017 році за підтримки Фонду розпочалась інтеграція системи ProZorro з реєстром лікарських 
засобів. Така інтеграція дасть необмежені можливості для автоматичного порівняння не лише цін за 
однакову одиницю товару, а й для аналізу потреб та фактичних закупівель в усіх закладах охорони 
здоров'я комунальної та державної власності України.
      За підтримки Фонду на моніторинговому порталі державних закупівель DoZorro, створеному для 
публічного контролю за державними закупівлями, створено платформу для управління відгуками 
«Dozorro-спільнота». Станом на кінець 2017 року платформою користуються понад 20 громадських 
організацій, котрі щомісячно звітують про тисячі виявлених порушень у державних закупівлях.

У 2017 році Фонд підтримав роботу Експертного комітету з відбору та використання основних 
лікарських засобів, створеного Міністерством охорони здоров’я України. Результатом стала розробка 
і затвердження нового Національного переліку основних лікарських засобів, який покладено в основу 
державних закупівель лікарських засобів у госпітальному секторі. Запровадження Національного 
переліку – перший фундаментальний крок до вирішення багаторічної проблеми нераціональної 
фармакотерапії, коли пацієнти вимушені купувати ліки за власний кошт в той час як паралельно 
держава та місцева влада витрачають мільярди гривень на закупівлю не завжди потрібних ліків, нерідко 
за завищеною ціною.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

У результаті моніторингу закупівель ліків для онкохворих міжнародними організаціями та через 
систему Прозорро Центр протидії корупції виявив, що регіональні онкодиспансери та державні 
установи закуповують ліки до 400% дорожче, ніж міжнародні організації
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У 2017 році продовжила розвиватись платформа Є-ліки, де кожен може перевірити он-лайн наявність 
у своїй лікарні ліків, закуплених за бюджетні кошти. Для зручності користувачів розроблені додатки 
для Android та iOS. А для пацієнтів, які не мають доступу до Інтернету, працює телефонна гаряча лінія. 
Кількість підключених до платформи Є-ліки областей у 2017 зросла з 4 до 16. Кількість підключених до 
Є-ліки лікарень у 2017 році зросла із 106 до 862. Щомісяця платформу відвідують майже 12 000 осіб.
      За підтримки Фонду в 2017 році концепція сайту Wiki Liky про наявні ліки для пацієнтів 
перетворилася на повноцінний сайт wikiliky.org.ua. На сьогодні він не має аналогів ані за 
функціоналом, ані за системою збору, обробки та завантаження даних. Wiki Liky використовує 
концептуально інший підхід до процесу створення аналітичних даних, відмінний від ProZorro та Do-
Zorro. Wiki Liky отримує інформацію «знизу» – з бухгалтерій медичних закладів через інформаційні 
запити про вже закуплені медикаменти. Це дозволяє бачити як наявність препарату, так фактичну ціну 
з кожної закупівлі. У поєднанні з ProZorro, як інструментом моніторингу у сфері державних закупівель, 
Wiki Liky значно ускладнює застосування корупційних практик у закупівлях ліків.

ПЛАТФОРМИ Є-ЛІКИ ТА WIKI LIKY
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Мета дослідження «Індекс Здоров’я. Україна 2017» — не рейтинг областей, не порівняння. 
Мета — показати реальну картину: як в умовах однакового правового поля та більш-менш однакової 
фінансової ситуації різні області реалізують політику в сфері охорони здоров'я.

Вікторія Тимошевська, директор 
програми «Громадське здоров’я»“

”

У 2017 році оприлюднено другий «Індекс здоров’я. Україна» – інструмент, завдяки якому управлінці в 
галузі охорони здоров’я й усі, хто долучається до формування політики на національному та місцевому 
рівнях, можуть оцінити вплив медичної політики на пацієнтів і громаду. У процесі реформ системи 
охорони здоров’я «Індекс здоров’я. Україна» надає важливі дані, які допомагають краще зрозуміти 
ситуацію на місцях, порівняти ї ї з іншими регіонами і загальнонаціональними показниками та вчасно 
зреагувати на виклики.  
       Індекс здоров’я  формується на базі опитування, розробленого за підтримки фахівців з 
Європейського Союзу та Гарвардського університету, і яке проводиться у 24 областях України та місті 
Києві. Цьогорічний Індекс включає у себе 5 категорій: задоволеність медичною допомогою; звернення 
до лікаря та попередження хвороб; витрати на допомогу та ліки; знання про здоров’я та здорова 
поведінка; оцінка стану здоров’я.

ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я   
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Задоволені дільничним 
терапевтом / сімейним 
лікарем

Не відмовлялися від 
звернення до лікаря через 
відсутність коштів за 
останні 12 мис.

Не відмовлялися від 
вакцинації для своїх дітей

Знають симптоми інсульту

Витрати на ліки протягом 
останніх 30 днів

Оцінюють свій стан 
здоров'я як добрий або 
дуже добрий

Не мають надлишкової 
ваги або ожиріння

Вимірювали тиск протягом 
останнього року

Зверталися по медичну 
допомогу в останньому 
випадку хвороби

Проходили профілактичні 
медогляди за останні 
12 мис.

Задоволені медичною 
допомогою в стаціонарі

ЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ЗДОРОВ'Я. 
УКРАЇНА ЗА 2017 РІК
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1. Вінницька область
2. Волинська область
3. Дніпровська область
4. Донецька область
5. Житомирська область
6. Закарпатська область
7. Запорізька область
8. Івано-Франківська область
9. Київська область
10. Кіровоградська область
11. Луганська область
12. Львівська область
13. Миколаївська область

14. Одеська область
15. Полтавська область
16. Рівненська область
17. Сумська область
18. Тернопільська область
19. Харківська область
20. Херсонська область
21. Хмельницька область
22. Черкаська область
23. Чернівецька область
24. Чернігівська область
25. м. Київ
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УКРАЇНА НА 
МІЖНАРОДНОМУ 
ПОРЯДКУ ДЕННОМУ 
ТА ЄВРОПЕЙСЬКА 
ІНТЕГРАЦІЯ   

    

70



Влітку 2017 року для громадян України запрацювала можливість безвізових подорожей країнами 
Шенгенської угоди. Забезпечення «безвізу» з Євросоюзом Фонд визначив своїм пріоритетом понад 
10 років тому. За цим напрямком Фонд підтримував: моніторинг візової політики країн ЄС, адвокацію 
у країнах-членах та інституціях ЄС, дослідження проблем міграції, громадську дипломатію, сприяв 
реформам у рамках Плану дій з візової лібералізації. 
      Скасування візового режиму короткострокових поїздок до країн Шенгенської зони – одна 
з найбільших нових історій успіху, до якої причетний Фонд та його партнери. 

БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

Виконавчий директор «Європи без бар'єрів» Ірина Сушко (справа) разом з командою 
на першому безвізовому поїзді Київ-Перемишль

Пасажири першого безвізового потяга Київ-Перемишль, серед яких був 
Олександр Сушко (по центру), чинний виконавчий директор Міжнародного фонду 
«Відродження»,  прибули до Перемишля. Фото: Mariusz Piotr Sidor
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У вересні 2017 року Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом набула остаточної 
чинності.
      Для того, щоб це стало можливим, Фонд підтримав низку ініціатив. Зокрема, вже на фінальному 
етапі ратифікації Угоди країнами-членами ЄС зусилля Фонду були спрямовані на донесення 
українських експертних та суспільних думок до голландської аудиторії. Це відбувалося напередодні 
консультативного референдуму щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між ЄС та 
Україною у 2016 році. Згодом Фонд підтримав дослідження впливу Угоди на економіку Нідерландів, яке 
зробив голландський аналітичний центр Amsterdam Economics. Результати, які були представлені на 
початку 2017 року, згадувалися у парламенті Нідерландів під час дебатів щодо ратифікації Угоди. 
      Нині Фонд сприяє ефективному виконанню Угоди про асоціацію та моніторингу цього процесу. 
Особлива увагою до виконання вимог політичної асоціації, зміст яких тотожний першим політичним 
Копенгагенським критеріям членства у ЄС: стабільність інституцій демократії, верховенства права та 
прав людини включно з правами меншин.

РАТИФІКАЦІЯ ТА ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 
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З 2014 року Фонд підтримує системну комунікацію Офісу Прокурора Міжнародного кримінального 
суду (МКС) з державними органами та правозахисними організаціями України. Зокрема мова йде 
про підготовку подань до МКС, що містять задокументовані факти, які можуть свідчити про вчинення 
воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час збройного конфлікту на сході України та в Криму. 
      За підтримки Фонду в 2017 році під час щорічної Асамблеї країн-учасниць Міжнародного 
кримінального суду в Нью-Йорку відбувся спеціальний захід щодо України. Там українські 
правозахисники розповіли міжнародній спільноті (місіям з понад 100 країн світу) про те, що 
відбувається в умовах збройної агресії Російської Федерації на сході України та окупації Криму.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВОСУДДЯ: СПІВПРАЦЯ З ОФІСОМ 
ПРОКУРОРА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ 

(Зліва направо) кандидат юридичних наук, заступник голови 
правління  Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда, 
фахівець з міжнародного гуманітарного права, доцент 
Інституту міжнародних відносин, Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка Антон Кориневич, аналітик 
Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду Анна 
Колоріс, експерт Правової Ініціативи Відкритого Суспільства 
з питань національних судів з найтяжчих злочинів, колишній 
радник із зовнішніх відносин Президента Міжнародного 
кримінального суду та політичний радник Головного прокурора 
Спеціального суду у Сьєрра-Леоне Ерік Вітті, заступниця 
міністра закордонних справ України Лана Зеркаль директор 
програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду 
«Відродження» Роман Романов під час експертної бесіди, 
присвяченій оцінці національних та міжнародних механізмів 
для відновлення справедливості на тимчасово окупованих 
територіях України

Експертна бесіда, присвячена оцінці національних та 
міжнародних механізмів для відновлення справедливості 
на тимчасово окупованих територіях України, організована 
Міжнародним фондом «Відродження» в рамках 14-ї Щорічної 
зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES)
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Із початку окупації Російською Федерацією АР Крим і частини Донбасу партнери Фонду документують, 
описують та передають факти масових злочинів окупаційних адміністрацій до Офісу Прокурора 
Міжнародного кримінального суду. Це відбувається з метою підтвердження вчинення воєнних злочинів 
та злочинів проти людяності на території України. Такі дії мають розслідуватись як на національному, 
так і на міжнародному рівнях.
      Серед злочинів проти людяності та воєнних злочинів, задокументованих у 2017 році: незаконне 
примусове переміщення населення з території Криму (понад 28 тисяч осіб), незаконне примусове 
переміщення ув’язнених з території Криму на територію Росії (понад 7 тисяч осіб), примусовий призов 
на службу до лав армії окупанта (понад 250 задокументованих фактів), незаконне знищення та 
присвоєння власності (як приватної, так і державної).
      Фонд підтримує роботу моніторингових груп, які контролюють дотримання режиму міжнародних 
санкцій стосовно Російської Федерації. Зокрема, Інститут чорноморських стратегічних досліджень, 
благодійний фонд «Майдан закордонних справ» та сайт Black Sea News фіксують заходи суден 
у захоплені кримські порти, присутність літаків у закритому кримському авіапросторі, незаконне 
відчуження та експлуатацію окупантами українського державного майна та природних ресурсів, 
незаконну розбудову інфраструктуру та іншу економічну діяльність на окупованій території України, 
мілітаризацію півострова та Чорноморського регіону.

ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОМУ 
КОНФЛІКТІ  

Інститут чорноморських стратегічних досліджень, Благодійний фонд «Майдан закордонних 
справ» та сайт Black Sea News фіксують:

- заходи суден у захоплені кримськи порти
- присутність літаків у закритому кримському авіапросторі
- незаконне відчуження та експлуатацію окупантами українського державного майна 
та природних ресурсів
- незаконну розбудову інфраструктуру та іншу економічну діяльність на окупованій території України
- мілітаризацію півострова та Чорноморського регіону
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У 2017 році Фонд підтримав Euromaidan Press у створенні серії коротких англомовних відео «Гід з 
російської пропаганди», в яких детально роз’яснені механізми роботи пропаганди і надані поради для 
уникнення ї ї впливу.
      Українською та англійською мовами вийшла публікація «Слова та війни: Україна в боротьбі з 
кремлівською пропагандою», що є результатом роботи групи незалежних авторів на основі власних 
досліджень та інтерв’ю експертів з російської пропаганди, фактчекінгу та інформаційної безпеки. 
У 2017 році за підтримки Фонду вийшло перевидання «Донбас в огні: Путівник зоною конфлікту» 
англійською та німецькою мовами.
      У співпраці з Центром ліберальної сучасності у Кьольні, Франкфурті-на-Майні, Франкфурті-на-
Одері, Ольденбурзі відбувся показ документального фільму «Процес. Росія проти Олега Сенцова», 
який супроводжувався публічними дискусіями на тему прав людини в окупованому Криму.
      Фонд допомагає громадській організації «Інтерньюз-Україна» розвивати мережу ukraineworld.org, 
яка об’єднує українських та міжнародних експертів і журналістів, зацікавлених у питаннях України, 
протидії пропаганді та дезінформації.

БОРОТЬБА З ФЕЙКАМИ ТА ПРОПАГАНДОЮ  

Афіша презентації публікації «Слова та війни: Україна в боротьбі з кремлівською пропагандою» та книги «Голос війни» у Парижі
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У співпраці з Фондом ім. Стефана Баторія (Польща) Міжнародний фонд «Відродження» підтримує 
Форум «Україна-Польща», заснований 2012 року. Він збирає разом політиків, експертів, громадських 
активістів, лідерів думок обох країн для обміну ідеями задля досягнення кращого взаєморозуміння та 
розвитку міцніших двосторонніх стосунків.
      У 2017 році засідання Форуму відбулися у Києві та Варшаві. За ініціативи фондів-організаторів цього 
ж року була створена Група українсько-польського діалогу, яка підготувала доповідь «Пріоритетне 
партнерство: Спільне бачення українсько-польських відносин».
      У 2017 році Фонд підтримав ідею новоствореного Центру ліберальної сучасності  провести низку 
спільних українсько-німецьких заходів під гаслом «Розуміти Україну», щоб збільшити рівень розуміння 
України з боку німецького суспільства. Створена цього ж року веб-сторінка ukraineverstehen.de - 
«Розуміти Україну» - має перетворитись на центральний портал знань про Україну в німецькомовному 
середовищі.

ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЕКСПЕРТНИЙ ДІАЛОГ УКРАЇНА-
ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА-НІМЕЧЧИНА

Фахова дискусія про історичну відповідальність 
«Німеччина та України в Європі: відповідальність за 
минуле - обов’язки на майбутнє» у Верховній Раді 
України

(Зліва-направо) виконавчий директор 
Міжнародного фонду «Відродження» (1998-
2017) Євген Бистрицький, депутат Німецького 
Бундестагу, спікер партії Союз 90/Зелених в 
парламентському Комітеті у закордонних справах 
Марілуїзе Бек, голова Комітету Верховної Ради 
України у закордонних справах Ганна Гопко під час 
фахової дискусії про історичну відповідальність 
«Німеччина та України в Європі: відповідальність за 
минуле - обов’язки на майбутнє»

76



У рамках спільного з Європейським Союзом проекту «Громадська синергія» Фонд продовжував 
надавати підтримку громадським інституціям, що працюють у сфері європейської інтеграції. Таку 
підтримку отримали Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС, що створена відповідно 
до Угоди про Асоціацію, та Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства 
Східного Партнерства, що діє в рамках політики Східного Партнерства. Протягом року обидві 
платформи готували дослідження у сферах безпеки, соціальної політики, довкілля, науки, інновацій, 
прав споживачів та цифрового ринку тощо.
      Фонд продовжував підтримку Офісу українських аналітичних центрів у Брюсселі у якості спільного 
майданчика двадцяти вітчизняних недержавних «мозкових центрів», що об’єдналися заради 
просування своїх ідей та експертизи в європейських інституціях.

ПІДТРИМКА ПРОЄВРОПЕЙСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ 
ПЛАТФОРМ ТА МЕРЕЖ  

Угода про асоціацію між Україною і ЄС, разом із безвізовим режимом, закріплює європейський вибір 
України. В умовах браку політичної єдності в країні, важливою є роль Угоди, яка надає дороговказ у 
вигляді європейських стандартів і вимог, досягнення яких відкриває двері для глибшої економічної 
інтеграції України до спільного ринку ЄС. Ефективне виконання Угоди про асоціацію буде найкращим 
аргументом у дискусіях про подальші перспективи руху до членства України у ЄС.

Директор Європейської програми 
Міжнародного фонду «Відродження» 
Дмитро Шульга презентує дослідження 
Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС під час 5-ї щорічної 
конференції аналітичних центрів.

 Дмитро Шульга,
директор Європейської програми“

”
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АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
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Правління

Програма «Демократична практика»

Адміністрація

Ольга Айвазовська, заступниця голови Правління (до січня 2018 р.), 
голова Правління (з січня 2018 р.)
Ігор Гут, член Правління
Наталія Лигачова-Чернолуцька, членкиня Правління 
Лариса Денисенко, членкиня Правління (з січня 2018 р.)
Святослав Павлюк, член Правління (з січня 2018 р.)
Таміла Ташева, членкиня Правління (з січня 2018 р.)
Ярослав Юрчишин, член Правління (з січня 2018 р.)
Олександр Сушко, голова Правління (до січня 2018 р.)
Ярема Бачинський, член Правління (до травня 2017 р.)
Ігор Семиволос, член Правління (до січня 2018 р.)
Ірина Сенюта, членкиня Правління (до січня 2018 р.)

Олексій Орловський, директор
orlovsky@irf.ua 
Лілія Баран, менеджерка 
baran@irf.ua 
Тетяна Кухаренко, менеджерка 
kukharenko@irf.ua 

Олександр Сушко, виконавчий директор (з січня 2018 р.)
sushko@irf.ua
Євген Бистрицький, виконавчий директор (до грудня 2017 р.)
bystrytsky@irf.ua
Інна Підлуська, заступниця виконавчого директора 
pidluska@irf.ua
Тарас Качка, заступник виконавчого директора 
(до січня 2018 р.), стратегічний радник (з січня 2018 р.)
kachka@irf.ua 
Наталія Саннікова, фінансова директорка
sannikova@irf.ua 
Григорій Баран, секретар правління
h.baran@irf.ua 
Олександр Брягін, юрисконсульт 
briagin@irf.ua
Христина Шульга, директорка з розвитку персоналу 
k.shulga@irf.ua

КОМАНДА МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ «ВІДРОДЖЕННЯ» 
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Софія Голота, менеджерка
golota@irf.ua 
Олена Луцишина, координаторка 
lutsishina@irf.ua 

Програма «Права людини і правосуддя»

Програма «Громадські ініціативи нової України»  (з червня 2018 р. – програма 
«Соціальний капітал»)

Європейська програма 

Роман Романов, директор
romanov@irf.ua 
Ліана Мороз, менеджерка
moroz@irf.ua 
Василина Яворська, менеджерка
yavorska@irf.ua 
Ольга Гальченко, менеджерка
halchenko@irf.ua 
Ярина Лакіш, координаторка
lakish@irf.ua 
Катерина Лукасевич, асистентка
lukasevych@irf.ua 

Станіслав Лячинський, директор
liachinskiy@irf.ua 
Любов Михайлова, координаторка 
mykhaylova@irf.ua 

Дмитро Шульга, директор
shulga@irf.ua 
Олена Романова, координаторка 
romanova@irf.ua 
Ольга Квашук, менеджерка
kvashuk@irf.ua 
Тетяна Лопащук, координаторка проекту «Kiewer Gespräche / Київський Діалог» 
lopashchuk@irf.ua
Дарія Шалигіна, менеджерка проекту «Kiewer Gespräche / Київський Діалог» 
shalygina@kyiv-dialogue.org 

Програма «Громадське здоров’я»

Вікторія Тимошевська, директорка
tymoshevska@irf.ua 
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Ромська програма

Регіональні представництва

Приймальня

Ольга Жмурко, директорка
zhmurko@irf.ua 
Сергій Пономарьов, менеджер
ponomaryov@irf.ua 
Мар'яна Магомедова, асистентка
magomedova@irf.ua 

Оксана Дащаківська, керівниця Західноукраїнського представництва
dashchakivska@irf.ua 
Євген Попов, керівник Південноукраїнського представництва
popov@irf.ua 
Олена Розсказова, керівниця Східноукраїнського представництва
rozskazova@irf.ua
Владислав Романов, керівник Придніпровського представництва
romanov8153@gmail.com 

Наталія Дворова, керівниця
dvorova@irf.ua 
Євген Адаменко, інформаційний консультант
adamenko@irf.ua 
Віталій Безворотній, інформаційний консультант 
bezvorotniy@irf.ua
Світлана Мякушко, інформаційний консультант
myakushko@irf.ua 

Олена Кучерук, менеджерка
kucheruk@irf.ua 
Ксенія Шаповал, менеджерка
shapoval@irf.ua 
Ярослава Шуляк, координаторка
shuliak@irf.ua 
Олександра Мельник, асистентка (до лютого 2018 р.)
Ганна Поляк, асистентка (з лютого 2018 р.)
poliak@irf.ua
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Відділ стратегічних комунікацій

ІТ-департамент

Анна Лачихіна, керівниця
lachykhina@irf.ua
Радослава Чекмишева, координаторка 
chekmysheva@irf.ua
Марина Бондаренко, координаторка
bondarenko@irf.ua

Олег Нездемовський, керівник
nezdemowski@irf.ua 
Андрій Коноплянніков, координатор технічної підтримки 
konoplyannikov@irf.ua 
Олександр Ситник, адміністратор баз даних
sitnick@irf.ua

Фінансовий департамент

Відділ управління проектами

Технічний відділ

Неля Вишневська, головна бухгалтерка
vishnevska@irf.ua 
Віра Савчук, заступниця головного бухгалтера
savchuk@irf.ua 
Ольга Надточій, бухгалтерка
nadtochiy@irf.ua 

Геннадій Деркач, старший фінансовий менеджер 
derkach@irf.ua  
Юлія Гордонна, фінансова менеджерка
gordonna@irf.ua
Олександр Шкуліпа, фінансовий менеджер 
shkulipa@irf.ua 

Володимир Залозний, керівник
zalozniy@irf.ua 
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НАДАНІ ГРАНТИ
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ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА 

ПРАВА ЛЮДИНИ І 
ПРАВОСУДДЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА

РОМСЬКА ПРОГРАМА

ПРАВЛІННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ 
«ВІДРОДЖЕННЯ» 

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 
(ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА ДО 
ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ — 
«ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ 
НОВОЇ УКРАЇНИ»)
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