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Міжнародний фонд «Відродження»—одна з най-
більших благодійних фундацій в Україні, яка 
сприяє ініціативам громадянського суспільства 
та підтримує проекти, спрямовані на розвиток 
відкритого, демократичного суспільства в Украї-
ні. Фонд був заснований видатним фінансистом 
і філантропом Джорджем Соросом у 1990 році. 
2015 рік був знаменним для Міжнародного фон-
ду «Відродження» (МФВ). Він відзначив 25-річчя 
своєї роботи. Це був зручний час для підведен-
ня певних підсумків діяльності Фонду. Тому ми 
використовуємо нагоду цього Звіту, щоб разом 
з традиційним публічним звітуванням про роботу 
«Відродження» у 2015 році спочатку надати більш 
загальні думки керівництва про усвідомлення мі-
сії, завдань та ролі Фонду на тлі громадської ак-
тивності у сьогоднішній Україні.

Нова Україна 
і Міжнародний фонд «Відродження»

Річний звіт — 2015
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Місцеві ініціативи з адаптації шахтарів

Підтримка інтеграції кримськотатарського народу, болгар, 
вірмен, греків, німців, які зазнали депортації

Сприяння розвитку інтернету в Україні

Програма «Пробудження» — сучасні знання 
про залежності та зменшення шкоди від вживання наркотиків

Перші в Україні «Дебати Карла Поппера» 

Зальцбурзькі семінари для лікарів

 Громадськими організаціями підписано 
Декларацію про створення в Україні 
суспільного мовлення

Саміт ЄС дав старт «Східному партнерству» 

Кабмін ухвалив Постанову «Про приєднання 
України до Ініціативи щодо забезпечення 
прозорості у видобувних галузях»

Заява Уряду про приєднання до 
Ініціативи прозорості добувних галузей (ЕІТІ)

Україна офіційно приєдналася до «Болонського процесу»

Указ Президента України про перехід до проведення вступних 
випробовувань до вищих навчальних закладів шляхом ЗНО

Постановою КМУ утворено «Український центр оцінювання якості освіти»

Перші Парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства

КМУ затвердив «Заходи з виконання Плану дій Україна – ЄС у 2005–2006 роках»

Ухвалено Національну доктрину розвитку освіти в Україні

Парламентські слухання з питань ВІЛ/СНІДу та політики щодо 
наркотиків поклали початок дебатів щодо декриміналізації людей, 
які вживають наркотики

Затверджено Указом Президента України 
«Концепцію формування системи безоплатної 
правової допомоги»

Помаранчева 
Революція

Створено Український Форум благодійників

Коаліція «Новий вибір-2004»

Незалежний Національний екзит-пол показав 
фальсифікацію виборів на користь кандидата від влади

Відкрито Центр соціальної реабілітації звільнених осіб

Перші програми Замісної підтримувальної терапії 

Указом Президента України затверджено 
«Концепцію реформування кримінальної юстиції»

КМУ затвердив «Державну цільову програму інформування громадськості 
з питань європейської інтеграції України на 2008–2011 роки»

Інтернет-проект «Відкритість законодавчої влади» 

«Громадський правозахист»: надання правової допомоги 
та підвищення рівня правосвідомості громадян

Електронна інформація для бібліотек України — eIFL Direct

Ромське громадське мовлення на радіо 107,2FM у Закарпатті

Антикризова гуманітарна програма МФВ

Створено «Електронний реєстр громадських експертиз» на Урядовому порталі

Навчально-практичні центри паліативної допомоги

Ініціатива «Європа без бар’єрів»: 
моніторинг дій з візової лібералізації 

58 НУО об’єдналися у Партнерство «Новий громадянин»

Громадянська Асамблея України

Відкрито перший в Україні «прозорий офіс» — 
Центр надання адміністративних послуг у Вінницькій міській раді

Громадські платформи освітньої реформи в Україні

Скасування смертної кари в Україні

Перші Президентські слухання

Національна Комісія зі зміцнення демократії 
й утвердження верховенства права при Президентові України

Всеукраїнський консорціум Центрів європейської інформації

Створено центри правової допомоги ромському населенню

Коаліція громадських організацій «Суспільне мовлення»

Незалежний громадський моніторинг 
Плану дій Україна – ЄС

Перший всеукраїнський форум проєвропейських організацій 
Моніторинг видачі віз громадянам України

Пілотні Центри правової інформації та консультацій

Міжвідомча робоча група при МОЗ України з питань 
створення та впровадження програми паліативної допомоги

Програми зменшення шкоди офіційно увійшли 
до Національної Програми з протидії ВІЛ/СНІДу

Започатковано «Громадське радіо» в Україні

Програма сприяння судовій реформі

Сприяння доступу ромів до медицини 

Зняття грифів «не для друку» та «опублікуванню не підлягає» 
із близько 1500 Постанов та Розпоряджень Уряду

Підтримка Бюро журналістських розслідувань

Створено перший в Україні інтернет-ресурс із питань 
розвитку місцевої демократії samoorg.com.ua

Створено Координаційну Раду з питань розвитку 
паліативної допомоги при МОЗ України

Програма Зальцбурзьких медичних семінарів

               Фестиваль 
             «Дні кіно про права людини»

Громадська Рада з питань свободи слова та інформації

Створено Незалежну медіа-профспілку

Створено Раду українських правозахисних 
організацій «РУПОР»

Розпочала роботу Лабораторія наукового перекладу

Створено Центр тестових технологій для впровадження ЗНО 
Тестування з математики та історії пройшли 
3121 випускники 670 шкіл України

Створено Консорціум бібліотек України— користувачів 
електронними ресурсами — «Інформатіо»

Створено Всеукраїнську асоціацію зменшення шкоди Коаліція з протидії дискримінації

Українська національна платформа Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства

Громадське обговорення тексту Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС— «паралельний саміт» Україна-ЄС

План дій України в межах «Партнерство «Відкритий Уряд»

Мережа центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Моніторинг стану медичного забезпечення у місцях несвободи

Кампанія «STOPбіль»: зареєстровано таблетований морфін 

Програма стипендій, навчання та правозахисту для ромської молоді 

Закон про доступ до відкритих даних

Міністерство юстиції співпрацює з громадськими організаціями, 
які надають безкоштовну правову допомогу населенню 

Парламентська експертна група з питань європейської 
інтеграції — громадська експертиза законопроектів на розгляді 
Верховної Ради на відповідність Угоді про асоціацію з ЄС

Нагорода Open Society Prize «за зусилля і внесок Фонду 
у розвиток відкритого, плюралістичного суспільства в Україні».

Започатковано «Індекс корпоративної рівності» в Україні

Дослідження «Права людини за зачиненими дверима»

— допомога у працевлаштуванні 
і створенні власного бізнесу для ВПО

Підтримка Донецького національного університету у Вінниці

Створення Асоціації вимушено переміщених вишів

Антикорупційні ініціативи в Одеській та Львівській 
областях у співпраці з владою

Адвокація закону про фінансування політичних партій

Підтримка Національного антикорупційного бюро

Перший національний звіт щодо ЕІТІ

Закон «Про доступ до публічної інформації»

Закон «Про безоплатну правову допомогу»

Transparency International: у Індексі сприйняття корупції 
Україна на 144 місці як найбільш корумпована країна Європи

Ухвалено Закон України «Про адміністративні послуги»

Указом Президента України затверджені Стратегія державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства 
в Україні та план її реалізації

Євромайдан і початок Революції гідності

Українські журналісти започаткували Рух

Слухання Комітету Верховної Ради України з питань 
європейської інтеграції «Законодавче забезпечення 
безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом»

Документування порушень прав людини і злочинів проти людяності

«Гуманітарна солідарність» — лікування 300 постраждалих майданівців 

Український кризовий медіа-центр

Створення Стратегічних дорадчих груп

Національна рада реформ та її Проектний Офіс

Підтримка волонтерських ініціатив 

Регіональні представництва Фонду у Львові, Одесі та Харкові

Центри правової інформації та консультацій: допомоги учасникам АТО та ВПО

 «Справедливість заради миру на Донбасі» — 14 організацій

Національний портал відкритих даних data.gov.ua

Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі

Експертна допомога при створенні Урядового офісу з питань європейської інтеграції 
і напрацюванні Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію

Асоціація захисту прав пацієнтів домоглася збільшення 
бюджету МОЗ на закупівлю життєво необхідних ліків

Рада ромів України — 47 організацій

Громадський моніторинг показав невиконання Державної 
програми щодо запобігання та протидії корупції

Кампанія за забезпечення свободи мирних зібрань

Моніторинг виконання умов для підписання 
Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Підтримка                    та інших громадських ініціатив

Стратегія «Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ»

Відкриття Національного центру підтримки електронного урядування

Моніторинг «100 днів нової влади: яка модель урядування формується?» 

Індекс європейської інтеграції країн Східного партнерства

Створення груп продовженого дня у сільських школах та дитсадках

Працює мережа центрів правової інформації для найбідніших 

Доступ до лікування хворих на Гепатит С

Ромські медично-соціальні посередники

Громадськість досягла безперервності замісної 
підтримувальної терапії в місцях позбавлення волі

Антисуспільні закони 16 січня

Революція Гідності 

Підписано Угоду про Асоціацію з ЄС

Ухвалено пакет антикорупційних законів: «Про здійснення державних 
закупівель», «Про запобігання корупції» та «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів 
юридичних осіб та публічних діячів»

2010 2011 2012 2013 2014 20152000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



Президент України Петро Порошенко 
відзначив високою державною 
нагородою — орденом Свободи — 
засновника Фундацій відкритого 
суспільства та Міжнародного фонду 
«Відродження» Джорджа Сороса
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Джордж Сорос, засновник Фундацій відкритого суспільства 

Нова Україна сповнена рішучості провести ради-
кальні і болючі політичні й економічні реформи, 
які мають виправити наявні вади. 

За появою Нової України стоять багато років гро-
мадської активності, яку підтримував Міжнарод-
ний фонд «Відродження». Зрештою, ця Нова Україна 
народилася завдяки зусиллям героїчних захисників 
Майдану, готових віддати життя за краще майбутнє 
своєї держави. Усупереч твердженням російської 
пропагандистської машини, Міжнародний фонд 
«Відродження» не фінансував Майдан, але надавав 
правову та медичну допомогу людям, які билися 
на Майдані, а потім прагнув зберегти дух Майдану 
через перетворення Революції на конструктивну ді-
яльність з розбудови нації. Саме це є джерелом моєї 
гордості та втіхи.

Я глибоко пов’язаний з Україною від самого момен-
ту здобуття нею незалежності. Насправді я заснував 
свою фундацію в Україні раніше, у 1990 році, коли 
Україна ще була частиною Радянського Союзу. 

У 2014 році я запропонував те, що називаю «пере-
можною стратегією» для України, і продовжую її вдо-
сконалювати. 

Йдеться про програму макрофінансової допомо-
ги, яку Європейська комісія вже використала для 
фінансування свого внеску до програми МВФ. Це 
відкрило б шлях до рішучого кроку: щиросердно-
го зобов’язання Європейського Союзу допомогти 
Україні не просто вижити, а й процвітати і стати те-
риторією, привабливою для інвестицій. 

Ключовий пункт моєї стратегії — санкції проти Ро-
сії мають доповнюватися щиросердною відданістю 
Україні. Санкції — це необхідне зло. Необхідне, бо не 
можна дозволяти Росії замінювати силу права пра-
вом сили. Зло, тому що санкції шкодять усім — і тим, 
проти кого вони застосовані, і непрямо також тим, 
хто їх застосовує.

Ні моя фундація, ні я особисто не відчуваємо жодної 
ворожості до росіян. Ми протистоїмо путінському 
режиму, який експлуатує росіян так само, як режим 
Януковича експлуатував українців.

Єдиний спосіб довести неправоту Путіна полягає 
в тому, щоб встановити кращий баланс між санкці-
ями проти Росії та широкомасштабною підтримкою 
України.

Я маю всі підстави нагадати європейській громад-
ськості та європейським лідерам про важливість 
Нової України. Сьогодні для цього є гарний привід. 
Європі конче потрібний успіх, й Україна може стати 
таким успіхом. Досягненням є вже те, що Нова Укра-
їна вижила всупереч надзвичайно несприятливим 
обставинам.

Міжнародний фонд «Відродження» був настільки 
зосереджений на майбутньому України, що приді-
лив небагато уваги власному майбутньому. Гадаю, 
що пріоритети Фонду були обрані правильно. По-
ставивши на перше місце майбутнє країни, він ви-
правдав мої найкращі очікування.

З виступу під час відзначення 25-річчя Міжнародного фонду «Відродження», м. Київ, 14 листопада 2015 р.
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Суспільна енергія, породжена Майданом два роки 
тому, не пішла в небуття, а все ще має шанс позна-
чити поворотний пункт в історії України. Зараз у 
нашій країні пульсує енергія, якої ми не відчували 
раніше, — бажання і зростаюча спроможність захи-
щати наші ключові цінності та інтереси на повсяк-
денній основі.

Ми знаємо, що спочатку повинні побудувати ді-
єздатну демократію, яка працює не від виборів 
до виборів, а щоденно — спираючись на культуру 
демократичної участі. Активні мережі громадян 
з  розвиненим почуттям громадянського обов’язку 
відіграють дедалі більш вагому роль у плануванні 
та адвокації життєво важливих реформ у галузі дер-
жавного управління, судової системи, децентралі-
зації, державних закупівель, подолання корупції та 
інших суспільно важливих сферах.

Якщо ми хочемо бути частиною Європейського Со-
юзу, то повинні дотримуватися його ідеалів. Але ми 
також повинні стати його доданою вартістю, щоб 
інші європейські народи бачили сенс у нашій інте-
грації і не сприймали нас як споживачів та канди-
датів у «бідні родичі».

В Україні, попри всі труднощі, простір свободи 
розширюється, залучаючи нові групи соціально 
активного населення до вироблення політики та 
громадського контролю. Україна засвідчує високі 
стандарти відкритості, а кращі міжнародні практи-
ки стають дієвим ціннісним орієнтиром у багатьох 
напрямках політики. 

Європа запропонувала одну з найбільш ефективних 
моделей управління в історії, особливо для усунен-
ня спадщини ворожнечі, побудови стійкого миру і 
створення продуктивної економіки поряд з систе-
мою соціального захисту. Але ця модель проходить 
серйозне випробування зростанням популізму та 
націоналізму, які підживлюються частково остра-
хом перед тероризмом й обуренням щодо напливу 
мігрантів. Ми є протиотрутою. Європа якнайшвид-
ше потребує нашого динамізму.

Олександр Сушко, Голова Правління Міжнародного фонду «Відродження» 
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Революція Гідності — це революція, у якій грома-
дянське суспільство України було і залишається 
головним рушієм змін. Як наслідок революційної 
трансформації суспільство переживає втрату довіри 
до всіх гілок влади. Інститути влади, побудовані за 
пострадянськими мірками, наразі ще чинять опір 
власним внутрішнім змінам, необхідним для демо-
кратичних, про-європейських реформ. Нині ми фік-
суємо посилення голосу громадянського суспільства, 
посилення тиску на владу, що продовжує публічний 

вектор революційного Майдану. Громадянське сус-
пільство і голос публічної сфери безпосередньо й по-
тужно впливають на зміни.

Без такого тиску ми знову були б там, де опинили-
ся після Помаранчевої революції, — у розірваному 
суспільстві можновладців, які імітують та корумпу-
ють реформи, з одного боку, і громадян, що пасив-
но-терпляче спостерігають відсутність демократич-
них змін, — з іншого.

Без усвідомлення неминучості реформ європейсько-
го штибу, яке твориться громадськістю й зокрема 
волонтерськими рухами, без залучення експертів із 
незалежних аналітичних центрів та їхньої взаємодії 
з владою — зміни були б неможливими. Ці зміни, це: 
антикорупційні рухи, журналістські розслідування, 
акції прямої дії. Викриття тіньових зв’язків між ве-
ликим бізнесом «олігархів» і представниками керів-
ної еліти, участь у побудові антикорупційних інсти-
туцій — ознака зрілості громадянського суспільства. 
Фонд підтримує цей внесок і тиск громадянського 
суспільства, що унаочнюється у соціальних медіа.

Я бачу завданням Фонду також подолання двох 
крайніх позицій. Одна — коли державний діяч є по-
пулістом, апелюючи до базових потреб людей та 
обіцяючи їм щастя якнайшвидшого задоволення та-
ких. Це повертає нас у патерналізм попередніх полі-
тичних режимів. Друга — коли представник грома-
дянського суспільства вимагає негайно змінити «все 
погане», що є в суспільстві, на «все хороше» — і почу-
вається героєм, говорячи від імені «всіх». З першого 
погляду це привабливо, але призводить до зворот-
ного: втрачається критичне мислення, раціональна 
аргументація — основа відкритого суспільства. 

Євген Бистрицький, Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»
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Події в Україні останніх двох років створили нові виклики й мож-
ливості, які вимагали від громадянського суспільства і Фонду 
надшвидкої реакції, пошуку нових методів та інструментів, по-
будови нових комунікаційних майданчиків та розширення кола 
партнерів. Тому Фонд концентрував свої зусилля на посиленні 
участі громадянського суспільства в розробці, впровадженні 
та моніторингу ключових реформ, забезпеченні поваги до прав 
людини, протидії дискримінації та зміцненні міжнародної під-
тримки змін, що творять Нову Україну.
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Реформи 
і демократична практика
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Стратегічні дорадчі групи 

Після Революції Гідності Нова Україна потребувала 
реформ в усіх ключових суспільних сферах. Разом з 
оновленням влади українці вимагали змін в управ-
лінні, економіці, освіті, медицині та інших галузях. 
Реагуючи на запит суспільства, Міжнародний фонд 
«Відродження» одним із перших підтримав проце-
си реформ в Україні, започаткувавши проект Стра-
тегічних дорадчих груп (СДГ). Провідні українські 
й закордонні експерти були залучені до діяльності 
СДГ та працювали у сферах адміністративної, еко-
номічної, правоохоронної реформ, реформи охо-
рони здоров’я, освіти, енергетики та агропромис-
ловості, запровадження електронного урядування, 
децентралізації, дерегуляції економіки тощо. У 
групах працювало понад 100 експертів та консуль-
тантів, 7 профільних міністерств (Міністерство 
освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Мі-
ністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства, Міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі, Міністер-
ство внутрішніх справ, Міністерство аграрної полі-
тики та продовольства і Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості України). У результаті 
роботи СДГ розроблено понад 80 законопроектів, 
з яких 35 було ухвалено Верховною Радою України. 

Внесок СДГ у процес реформ

Децентралізація 
(на чолі з Інститутом громадянського суспільства)

• Концепція реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Укра-
їні, прийнята Кабінетом Міністрів України в 2014 
році. Встановлює принципи й алгоритм нової 
системи місцевого управління, децентралізації та 
адміністративно-територіальної реформи.

• Бюджетна модель децентралізації і Закон 
«Про  Державний бюджет України на 2015 рік». 
Ця реформа збільшила загальний обсяг доходів 
місцевих/муніципальних бюджетів у середньому 
на 40%.

• Закон «Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад», у тому числі утворення 159 нових 
об’єднаних територіальних спільнот, що склада-
ють 7% від усіх місцевих громад України.

• Проект закону про внесення змін до Конституції 
України (у частині децентралізації), ухвалений у 
першому читанні в серпні 2015 року, в очікуван-
ні остаточного ухвалення Парламентом.

• Пакет підзаконних актів, що реалізують законо-
давство, розширення прав і можливостей місце-
вих громад.

СДГ поступово зміщує акцент з розробки правових 
актів до їх практичного впровадження, проведен-
ня великої кількості публічних заходів, консульту-
вання чиновників центральних і місцевих органів 
влади на шляху реформ, підвищення рівня інфор-
мованості для ефективнішого використання нових 
можливостей та механізмів.
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Реформа державного управління (на чолі з Центром 
політико-правових реформ) спрямована на рефор-
мування державної служби, реформування Кабіне-
ту Міністрів України та інших центральних органів 
виконавчої влади, а також реформу адміністратив-
них послуг.

• Закон «Про державну службу» був ухвалений у 
грудні 2015 року після довгих дискусій і попри 
опір бюрократії та деяких груп інтересів. Він 
передбачає деполітизацію державної служби, 
розмежування політичних та адміністративних 
посад, встановлення чітких правил, критеріїв й 

обов’язкової конкуренції за робочі місця на дер-
жавній службі. Закон набирає чинності з 1 трав-
ня 2016 року. До цього закону повинні бути роз-
роблені відповідні підзаконні акти.

• Пакет законів, які передбачають передачу ор-
ганам місцевого самоврядування більших по-
вноважень з надання адміністративних послуг, 
був остаточно ухвалений у грудні 2015 року. Він 
надає місцевим органам влади право реєстра-
ції осіб за місцем проживання, нерухомості, зе-
мельних ділянок тощо, чим раніше займалися 
центральні органи влади та їх представництва 
на місцях. 

Конференція: «Реформи: долаючи «стару» Україну»: Олександр Сушко, В’ячеслав Негода, Анатолій Ткачук, Беренд Де Гроот



19

Реформа з дерегуляції 
(на чолі з ГО «Easy Business»)

• СДГ розробила два пакети законів з метою вдо-
сконалення нормативно-правового середовища і 
суттєвого оновлення позиції України в WB Doing 
Business Ratings.

• Перший пакет з дерегулювання передбачає лік-
відацію центрів для видачі дозволів як окремих 
структур. Усі дозволи (для підприємницької ді-
яльності) повинні видаватися однією інтегрова-
ною системою центрів для адміністративних по-
слуг. Окрім того, введені додаткові обов’язки для 
посадових осіб, зокрема передбачено покарання 
за неправильне виконання адміністративних 
функцій.

• Другий пакет з дерегуляції передбачає, зокрема, 
перетворення 30 видів дозвільних документів і 5 
ліцензій.

• Розроблено закон, який ліквідовує трудові книж-
ки (радянську спадщину трудового законодав-
ства і практики).

Реформа освіти 
(на чолі з Інститутом розвитку освіти)

• СДГ підтримувала і контролювала виконання за-
кону «Про вищу освіту», ухваленого в 2015 році.

• Розроблено й обговорено із зацікавленими сто-
ронами Дорожню карту освітніх реформ 2015–
2025. 

• Підготовлено й представлено на розгляд Парла-
ментом новий комплексний проект закону про 
освіту. 

• СДГ активно підтримує реформістський закон 
«Про науку і науково-технічну діяльність в Укра-
їні», ухвалений 26 листопада 2015 року, та почи-
нає контроль над його подальшою реалізацією.

Реформа енергетики 
(на чолі з DIXI GoUp)

СДГ з енергетики сформована з метою забезпечен-
ня належного створення національного органу з 
регулювання у сфері енергетики і комунального 
господарства в контексті підвищення тарифів на 
електроенергію і реалізації нового закону «Про ри-
нок природного газу» як по-справжньому незалеж-
ної, прозорої і підзвітної установи.

• До кінця 2015 року СДГ з енергетики розробила 
проект закону про національний орган з регулю-
вання в галузі енергетики і комунального госпо-
дарства. У той же час Уряд представив власний 
варіант законопроекту, який є менш амбітним 
і залишає підстави для політичного впливу. Було 
прийнято рішення про об’єднання урядової вер-
сії із законопроектом, підготовленим СДГ. 

Реформа аграрного сектору

• Зусилля СДГ зосереджені на дерегуляції в агро-
промисловій політиці, реформуванні державних 
підприємств, підвідомчих Міністерству аграрної 
політики та продовольства України, забезпечен-
ні прогресу на шляху до створення ринку землі 
в Україні. 

• СДГ сприяла розробці Єдиної комплексної стра-
тегії розвитку сільського господарства та сіль-
ських територій на 2015–2020 роки.

• Розроблено проекти законів: про спрощення 
підприємницької діяльності (дерегулювання) в 
аграрному секторі, який включає в себе дерегу-
лювання 30 політик в 9 сферах сільського госпо-
дарства; про ветеринарну допомогу; про вироб-
ництво і реалізацію цукру; поправки до Кодексу 
про надра; поправки, що стосуються реєстрації 
сільськогосподарської техніки; поправки щодо 
дерегуляції в рибній промисловості тощо.
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Децентралізація через самоорганізацію 
Важливою складовою децентралізації влади та ре-
форми місцевого самоврядування є забезпечення 
належних умов для безпосередньої участі членів те-
риторіальних громад у вирішенні питань місцевого 
значення. Така діяльність є надзвичайно важливою 
тим більше, що законодавство про добровільне 
об’єднання, а також співробітництво територіаль-
них громад прямо передбачає максимально широ-
ке врахування думки членів територіальних гро-
мад при проведенні реформи та безпосередню 
участь громадян у впровадженні змін. Зважаючи на 
це, Міжнародний фонд «Відродження» продовжив 
підтримку діяльності інститутів громадянського су-
спільства, яка спрямована на розвиток прямого на-
родовладдя та демократії участі на місцевому рівні. 

У березні 2015 року у Верховній Раді України було 
зареєстровано законопроекти «Про органи само-
організації населення» та «Про загальні збори (кон-
ференції) членів територіальної громади за місцем 
проживання», розроблені експертами ВГО «Асоціа-
ція сприяння самоорганізації населення». У межах 
кампанії громадського лобіювання до Верховної 
Ради було направлено листи від понад 220 НУО, 
органів місцевого самоврядування та органів само-
організації населення на підтримку ухвалення цих 
законопроектів. Урешті профільний Комітет ВРУ 
підтримав згадані законопроекти, які найближчим 
часом будуть винесені на розгляд Парламентом. 

За підтримки Фонду в 2015 році продовжила діяти 
всеукраїнська мережа ресурсних центрів з питань 
розвитку місцевої демократії. Наразі такі центри 
працюють у Києві, Волинській, Дніпропетровській, 
Львівській, Миколаївській, Рівненській, Херсон-
ській областях, а також на частині територій До-
нецької та Луганської областей, підконтрольних 
Україні. Ресурсні центри проводять навчання для 
громадських активістів, організовують дискусії за 
участю представників громадськості та місцевої 
влади, захищають інтереси громади в органах міс-
цевої влади та судах, удосконалюють нормативну 
базу з розвитку громадської участі, стимулюють 
місцеву активність.

Асоціація сприяння самоорганізації населення



Нова якість українського Парламенту: 
імпульс Майдану
У 2015 році Міжнародний фонд «Відродження» 
продовжив підтримку роботи освітньо-комуніка-
ційного майданчика для взаємодії між «новим 
поколінням» народних депутатів України та екс-
пертними середовищами задля підвищення якості 
політичної обізнаності та навиків, необхідних для 
ухвалення виважених політико-державних рішень 
у Парламенті. У межах проекту були організовані 
щомісячні тематичні експертні семінари та диску-
сії з питань парламентської етики і процедур, бю-

джетного процесу, місцевого самоврядування та де-
централізації, а також розробки та впровадження 
ключових реформ. 

У лютому 2015 року молоді депутати, які брали 
участь у підтриманій Фондом освітній програмі, 
утворили міжфракційне об’єднання «ЄвроОпти-
місти» задля координації парламентської роботи 
з метою втілення реформ, необхідних для виконан-
ня Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Міжфракційне об'єднання «ЄвроОптимісти» 21
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Одним із пріоритетів Міжнародного фонду «Відродження» є під-
тримка реформи правоохоронних органів. 

Так, у 2015 році Фонд сприяв розробці й виданню навчальних ма-
теріалів та залучив тренерів для навчання нової патрульної полі-
ції у Києві. 

Також за підтримки Фонду Харківською правозахисною групою 
у співпраці із ГУ МВС України у Львівській області реалізовано 
пілотний проект з реорганізації діяльності районних відділків 
поліції. Вироблена модель надалі була поширена Міністерством 
внутрішніх справ на інші регіони України.

Реформа поліції

Присяга нової поліції в Києві на Софіївській площі. 
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Український кризовий медіа центр (УКМЦ) створе-
но у березні 2014 року зусиллями провідних укра-
їнських експертів у галузі міжнародних відносин, 
комунікацій та зв’язків з громадськістю. Завдання 
УКМЦ — надавати об’єктивну інформацію про Укра-
їну та про події довкола неї, виклики та загрози наці-
ональній безпеці, зокрема у військовій, політичній, 
економічній, енергетичній, гуманітарній сферах, як 
внутрішній аудиторії — громадянам України, — так 
і світовій спільноті. Завдання УКМЦ — об’єднувати 
інформаційні потоки про Україну, підвищувати поін-
формованість щодо ситуації та події, які відбувають-
ся в Україні та світі, сприяти побудові іміджу України 
на міжнародній арені. УКМЦ надає практично ціло-
добову підтримку всім представникам засобів масо-
вої інформації, які висвітлюють події в Україні. 

Міжнародний фонд «Відродження» підтримував 
УКМЦ з самого початку його роботи. А в 2015 році на-
дав допомогу для забезпечення роботи комунікацій-
ної платформи Медіа-центр реформ з метою роз’яс-
нення реформаторського курсу Уряду суспільству та 
налагодження змістовного діалогу влади і суспіль-
ства щодо реформ шляхом висвітлення, роз’яснення 
та громадського обговорення реформаторських зу-
силь різноманітних урядових установ, громадських 
організацій, експертів.

У рамках проекту відбулося понад 100 заходів, до 
співпраці були залучені 8 прес-служб міністерств і 
відомств, 4 організації з експертної спільноти стали 
партнерами Центру: Центр політико-правових ре-
форм, Українська правнича фундація, Нова Країна, 
VOX Україна. Також Медіа-центр реформ проводив 
тематичні брифінги, круглі столи, допомагав готу-

вати випуски телепрограми «Клуб реформ» (5 канал), 
готував щотижневі дайджести реформ та огляди 
Reforms Watch в KyivPost тощо.

Кількість спікерів на прес-заходах — 190+
Кількість  медіа,  які отримали розсилки, — 3100+
Кількість читачів у соціальних мережах — 4200+
Кількість журналістів, присутніх на заходах, — 500+
Кількість медіа-виходів — 2000+

Упродовж 2015 року проект «Український медіа- 
центр реформ» зазнав значних перетворень. В умо-
вах поступового підвищення якості інформаційної 
політики органів державної влади, передусім через 
залучення високопрофесійних радників з комуніка-
цій до роботи в прес-службах, змінилися і виклики 
комунікації реформ суспільству. 

Медіа-центр реформ

Команда УКМЦ



24

Протидія корупції
Протидія корупції в Україні є необхідною складо-
вою здійснення реформ. У 2015 році Міжнародний 
фонд «Відродження» продовжив працювати над од-
ним із стратегічних пріоритетів — підтримкою ан-
тикорупційних громадських ініціатив. 

Фонд підтримав роботу системи електронних дер-
жавних закупівель ProZorro, залучивши громад-
ських експертів до роботи Органу оскарження, 
який розглядає скарги замовників та учасників 
торгів, що стосуються порушення тендерного зако-
нодавства. 

Громадські експерти у співпраці з представниками 
органів влади розробили нормативно-правові акти, 
спрямовані на ефективне функціонування єдино-
го веб-порталу використання публічних коштів 
Е-data. Значною мірою завдяки відкриттю даних 
про використання бюджетних коштів та державні 
закупівлі Україна піднялася у світовому рейтин-
гу відкритості державних даних Global Open Data 
Index на 10 пунктів. 

Фонд підтримав роботу міжвідомчої робочої групи 
з відкритих даних при Кабінеті Міністрів України. 
У рамках її діяльності було проведено аудит у трьох 
міністерствах: фінансів, економічного розвитку 
і торгівлі, інфраструктури. За результатами цьо-

го аудиту з’явилася постанова Кабінету Міністрів 
України «Про набори даних, які підлягають опри-
людненню у формі відкритих даних». Громадська 
організація SocialBoost провела навчання для пред-
ставників органів влади з роботи з великими маси-
вами даних та розробила посібник з використання 
відкритих даних. 

Також Фонд підтримав громадську кампанію за вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо запобігання і протидії політичній корупції, 
які передбачають державне фінансування політич-
них партій. Цей законопроект був ухвалений Вер-
ховною Радою України в жовтні 2015 року. 

Фонд сприяв вчасному запуску роботи Національно-
го антикорупційного бюро України (НАБУ). Зокре-
ма, підтримав роботу НАБУ в транзитний період, 
завдяки чому був набраний адміністративний пер-
сонал, проведено інформування та консультування 
громадськості щодо наявних вакансій, вимог для 
працевлаштування, необхідних документів. Також 
було розроблено та удосконалено сайт, забезпечено 
логістичну роботу з організації та проведення ква-
ліфікаційних тестів для детективів.



Фонд виступив співорганізатором 
Міжнародної антикорупційної кон-
ференції, учасниками якої стали, зо-
крема, Президент та Прем’єр-міністр 
України. 

Фонд також організував навчальний 
візит громадських активістів до Ру-
мунії і надав можливість на практиці 
ознайомитися із специфікою роботи 
органів, які покликані займатися за-
побіганням та протидією корупції, а 
також встановити тісні контакти із 
неурядовими організаціями сусідньої 
держави.

У рамках співпраці із Комітетом ВРУ з 
питань запобігання і протидії коруп-
ції Фонд підтримав організацію від-
бору, навчання та поточне функціону-
вання Ради експертів, до складу якої 
увійшли переважно молоді юристи. 
Їхня діяльність зосереджена на про-
веденні постійної антикорупційної 
експертизи законопроектів, які реє-
струються у  Верховній Раді України. 
Більшість висновків громадських 
експертів (близько 75%) була врахова-
на членами Комітету при підготовці 
висновків Комітету щодо законопро-
ектів, поданих на його розгляд.
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Протидія корупції в тендерах МОЗ
Повністю вивести функцію закупівлі ліків із Мініс-
терства охорони здоров’я України та передати її 
незалежним міжнародним організаціям — це те не-
стандартне рішення, яке в українських реаліях дало 
змогу подолати роками відшліфовані корупційні 
схеми та забезпечити тисячі пацієнтів потрібними 
і якісними ліками. Висвітлення рівня корупції в 
державних закупівлях МОЗу, масштабна адвокацій-
на кампанія та експертна робота над розробкою й 
затвердженням відповідних нормативно-правових 
документів спричинили посутнісні зміни в системі 
закупівель.

Зокрема, за підтримки Міжнародного фонду «Від-
родження» Центр протидії корупції проаналізував 
витрати більшої частини коштів державного бю-
джету України, виділених на закупівлю ліків. Гро-
мадські активісти та експерти провели моніторинг 
90 тендерів. Зібрано та детально проаналізовано 
інформацію про компанії-виробники, компанії-ди-
стриб’ютори, які роками виграють державні тен-
дери, а також надано детальний аналіз ключових 
корупційних схем, які використовувалися під час 
процедури закупівель ліків у 2015 році. Виявлено 
тенденцію співпраці великих міжнародних фарма-
цевтичних компаній з українськими дистриб’юто-
рами, що порушувала конкуренцію на ринку. Звіт 
Центру протидії корупції став одним з ключовим 
аргументів та доказів необхідності передачі закупі-
вель ліків міжнародним організаціям. 

За підтримки Фонду Благодійний фонд «Пацієнти 
України» у партнерстві з професійними юристами 

розробив відповідні законопроекти, що дозволяли 
передачу закупівель ліків за бюджетні кошти. Зав-
дяки акціям прямої дії громадських організацій 
та масштабної інформаційної кампанії відповідні 
закони були ухвалені навесні 2015 року, а восени 
вони запрацювали всередині МОЗ України. Наразі 
такі організації, як ПРООН, ЮНІСЕФ, Crown Agents, 
закуповують ліки для українських пацієнтів за 
кошти державного бюджету за 12 програмами, се-
ред яких: ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатити, онко-
логія, дитяча гемофілія, серцево-судинні захворю-
вання — на загальну суму понад 2,197 млрд грн.

Загалом у 2015 році Фонд ставив за мету втілення 
ключових компонентів реформи системи охорони 
здоров’я, у тому числі на прикладі певних регіонів, 
подолання корупції в державних закупівлях галузі, 
просування та запровадження підходів підзвітності 
у використанні бюджетів охорони здоров’я, забез-
печення прав пацієнтів на безперервність та адек-
ватність лікування, у тому числі в закладах несво-
боди, доступність до лікування контрольованими 
лікарськими засобами.

Діяльність Фонду була зосереджена на забезпе-
ченні експертного та координаційного супроводу 
розвитку ключових напрямків реформи охорони 
здоров’я в країні, проведенні оцінки та визначенні 
пріоритетних напрямків для підтримки; створен-
ні форматів обміну та поширенні досвіду з питань 
підзвітного фінансування в галузі охорони здо-
ров’я; проведенні аналітичної, у тому числі зако-
нотворчої та адвокаційної, роботи з питань доступ-
ності лікування контрольованими лікарськими 
засобами.



МЕДИЦИНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА
реформування закупівлі ліків

Міжнародні 
організації 

більш прозорі

Реімбурсація

Сьогодні закупівлі централізовані, нова 
реформа передбачає відшкодування коштів 
пацієнту

50 ₴

Міжнародні організації

Сьогодні ліки закуповує МОЗ, для уникнення 
корупції цю функцію треба надати ЮНІСЕФ, 
ВООЗ та UNAIDS

 Державний реєстр оптово-відпускних цін 
буде ліквідовано

Проводитиметься  
грунтовний 

моніторинг цін

Реферування

Наразі МОЗ закуповує ліки за корупційними 
схемами та завищеними цінами. Реформа 
пропонує зовнішнє та внутрішнє реферування

10 $

10 $

20 $

Оптимізація процесу закупівлі

Реформа передбачає зменшення кількості 
ліцензій

Впровадження електронних торгів
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Розслідування видання «Українська правда» про 
бізнес Миколи Мартиненка та медіа-тиск змусили 
народного депутата скласти свої повноваження.

З метою підтримки особистої безпеки журналістів, 
які працюють в антикорупційній сфері, а також 
у зоні бойових дій, Фондом у межах операційної ді-
яльності було профінансовано проведення в Укра-
їні відповідного тематичного тренінгу. Окрім того, 
двоє переможців конкурсу за кращий спецрепор-
таж (військовий репортаж) отримали можливість 
відвідати подібний тренінг в одному із найкращих 
тренінгових центрів для журналістів у Великій 
Британії.

Журналістські розслідування
Журналістські антикорупційні розслідування в ос-
танні роки стали одним із ключових факторів про-
тидії корупції в Україні. Завдяки їм відкриваються 
та оприлюднюються корупційні схеми чиновників. 
Саме тому в 2015 році Міжнародний фонд «Відро-
дження» продовжив надавати допомогу та розвива-
ти розслідувальну журналістику. 

Так, Фонд підтримав діяльність проекту «Наші 
гроші», резонансні журналістські розслідування 
якого допомогли зупинити низку корупційних 
схем, які існували впродовж десятиліття, зокрема 
скасування довідок-рахунків ДАІ («корупційна мар-
жа» — близько 1 млрд грн на рік).

Ще один підтриманий проект — «Гарна Хата». Це 
онлайн-база власників найдорожчої нерухомості 
України, яка сприяє виявленню невідповідності 
між вартістю майна посадовців та їхніми доходами 
і розслідуванню таких фактів. 
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звіт українських незалежних експертів

У процесі здійснення реформ для України є важ-
ливою міжнародна підтримка, тому в 2015 році 
Міжнародний фонд «Відродження» продовжив 
просування діалогу між українськими, європей-
ськими та американськими експертами, офіцій-
ними інституціями ЄС щодо стану та пріоритетів 
реформ в Україні, а також інструментів сприяння 
реформам з боку ЄС. На це було спрямоване погли-
блене ознайомлення із ситуацією в Україні низки 
міжнародних експертних делегацій, зокрема Євро-
пейської ради зовнішніх відносин (ECFR), Центру 
Карнегі — Європа, Центру трансатлантичних від-
носин університету Джона Хопкінса та Німецького 
товариства зовнішньої політики (DGAP), що надало 
можливість цим лідерам експертної думки ЄС та 
США аргументувати посилення уваги до України 
як пріоритету зовнішньої політики їхніх країн. 

Також у 2015 році Фонд підтримав 15 візитів, під 
час яких 36 українських експертів провели заходи 
в країнах ЄС (Франція, Німеччина, Іспанія, Греція, 
Чехія, Словаччина, Угорщина, Латвія) та США. У січ-
ні 2016 року в співпраці з Інститутом європейської 
політики відкритого суспільства (Open Society 
European Policy Institute) у Європейському парла-
менті було представлено експертні доповіді щодо 
стану виконання Україною у 2014–2015 рр. пріори-
тетів Угоди про Асоціацію з ЄС у сферах реформи 
юстиції, недискримінації та боротьби з корупцією. 

Окрім того, за підтримки Фонду продовжив робо-
ту Офіс зв’язку українських аналітичних центрів 
у Брюсселі, який системно працює над донесенням 
української експертної думки до європейських по-
літиків, чиновників, експертів та журналістів.

Міжнародна комунікація реформ в Україні
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Сприяння прозорості в енергетичному секторі 

Міжнародний фонд «Відродження» продовжив роз-
почату в 2008 році діяльність, спрямовану на забезпе-
чення прозорості видобувного сектору. 2015 рік став 
вирішальним у приєднанні України до міжнародної 
Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ, анг-
лійською — ЕІТІ). Це незалежний стандарт забезпе-
чення прозорості, який добровільно підтримується 
на міжнародному рівні і вимагає проведення аудиту 
здійснюваних компаніями платежів та пов’язаних з 
розробкою національних природних ресурсів дохо-
дів, які отримують уряди країн. 

У грудні 2015 року Україна підготувала перший звіт 
у межах цієї Ініціативи (за 2013 рік). Цей звіт виявив 
значні проблеми в розвитку видобувних галузей та 
засвідчив фактичну неможливість отримати в повно-
му обсязі достовірну інформацію про стан видобутку 
нафти та газу. Виданню звіту значною мірою сприя-
ла успішна громадська адвокаційна кампанія, прове-
дена коаліцією неурядових організацій на чолі з ГО 
«Діксі груп», наслідком якої стало ухвалення Верхов-
ною Радою України закону, що зобов’язує видобувні 
компанії розкривати відповідну інформацію.

Окрім того, у 2015 році Фонд підтримав участь про-
відних громадських експертів, які опікуються питан-
нями впровадження в Україні Ініціативи прозорості 
видобувних галузей (ЕІТІ), та ініціативи «Партнер-
ство Відкритий уряд» у  низці міжнародних конфе-
ренцій, форумів та семінарів у Туреччині, Мексиці, 
Албанії та інших країнах.
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У 2014 році у співпраці з Фондом аналітичних 
центрів (TTF) Фундацій відкритого суспільства за 
фінансової підтримки Шведської агенції з міжна-
родного розвитку (SIDA) Міжнародний фонд «Від-
родження» започаткував «Ініціативу з розвитку 
аналітичних центрів в Україні». Метою ініціативи, 
розрахованої на 4 роки, є покращення якості та 
практик прийняття рішень органами влади через 
підвищення ролі, спроможності, прозорості та рів-
ня довіри до аналітичних центрів. 

Основні досягнення Ініціативи у 2015 році: поси-
лення системи управління, фінансового менедж-
менту та диверсифікація джерел фінансування 
партнерських аналітичних центрів; розширення 
міжнародної співпраці із європейськими аналі-
тичними центрами та тематичних напрямків ро-
боти; поглиблення рівня співпраці із українськи-
ми стейкхолдерами.

У рамках ініціативи розроблено три онлайн-курси: 
«Жінки та чоловіки: гендер для всіх», «Урбаністика: 
сучасне місто», «Соціологія та соціальні досліджен-
ня: що, як, навіщо». 

У 2015 році на безпосереднє замовлення органів 
влади партнерські аналітичні центри підготувати 
три аналітичні документи та розпочали ще три 
аналітичні дослідження. Спільні дослідження до-
помагають налагодженню діалогу та співпраці 
між органами влади й аналітичними центрами. 
Для прикладу, дослідження, проведене ГО «Інсти-
тут світової політики» на замовлення Міністерства 
закордонних справ України, було спрямоване на 
вивчення та аналіз найкращих практик врегулю-

вання конфліктів у світі та вироблення рекомен-
дацій для України щодо безпекових та політичних 
аспектів врегулювання конфлікту на Сході.

Також у рамках Ініціативи в 2015 році впровадже-
но Програму стажування студентів вищих навчаль-
них закладів на базі аналітичних центрів. Вона 
спрямована на залучення випускників ВНЗ до ро-
боти аналітичних центрів, популяризацію робо-
ти аналітичних центрів та практики аналітичних 
досліджень серед випускників ВНЗ, залучення но-
вого покоління аналітиків до роботи аналітичних 
центрів, популяризацію практики стажувань сту-
дентів на базі неурядових організацій.

Розвиток незалежних аналітичних центрів 

Бібліотека 
аналітичних центрів

Студенти-стажери аналітичних центрів
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«Розумне місто»
За підтримки Міжнародного фонду «Від-
родження» громадська рада при Київській 
міській державній адміністрації, до якої 
ввійшли активісти, представники бізнесу 
та місцевої влади, розробила концепцію 
Стратегії смарт-сіті для Києва-2020. Реалі-
зація Стратегії «розумного міста» передба-
чає запровадження сучасної ефективної 
моделі управління містом Smart City, засно-
ваної на використанні новітніх інформа-
ційно-комп’ютерних технологій для запо-
бігання та протидії корупції, збільшення 
прозорості та відповідальності чиновників 
усіх рівнів та налагодження співпраці з гро-
мадськістю. Для прикладу, такий інструмент, 
як «Відкритий бюджет», робота якого впро-
довж 2015 року відбувалася за підтримки 
Фонду, дає можливість контролювати сто-
личну владу на предмет витрат місцевого 
бюджету аж до окремих шкіл, дитячих сад-
ків, кожного будинку в Києві. 
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Анексія Криму Російською Федерацією та неоголо-
шена війна на Донбасі у 2014–2015 рр. спричинили 
масові порушення прав людини на анексованих та 
окупованих територіях і значне вимушене пере-
селення громадян із цих регіонів України. Наявні 
адміністративні та соціальні інституції зіштовхну-
лися з необхідністю швидко вирішувати нові про-
блеми. Серед найгостріших — працевлаштування, 
житло та інтеграція в нових місцях проживання. 

У 2015 Міжнародний фонд «Відродження» запо-
чаткував ініціативу з допомоги вимушеним пере-
селенцям в Україні, серед першочергових завдань 
якої — сприяння працевлаштуванню та інтеграції 
ВПО, створення можливостей для започаткування 
та розвитку ними власного бізнесу. 

Так, у межах проекту «Новий відлік» Фонд підтри-
мав розвиток підприємницьких ініціатив ВПО у 
Києві, Харкові, Одесі та Львові. Партнерами фон-
ду стали ГО «Кримська діаспора» (Київ), Асоціа-
ція приватних роботодавців та БОБФ «Станція 
«Харків», БОМБФ «Імпакт Хаб Одеса», Львівська 
ОГО «Клуб Ділових Людей». За час реалізації 
проекту було подано 924 заявки на бізнес-навчан-
ня, 483 особи змогли пройти бізнес-курс, з яких 
243  подали заявки на підтримку бізнес-планів. 
81 бізнес-план отримав грантове фінансування 
на започаткування бізнесу. «Новий відлік» став 
успішною моделлю бізнес-інкубатора завдяки по-
єднанню зусиль переселенців, місцевого бізнесу та 
небайдужих волонтерів. 

Підтримка ВПО
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Просування інтересів України за кордоном
У 2015 році Міжнародний фонд «Відродження» про-
довжив інформувати закордонну аудиторію про ре-
альний стан українсько-російського конфлікту та по-
треби продовження міжнародного тиску на агресора. 

Так, у грудні 2015 року за координації Фонду було 
підготовлено та оприлюднено комплексний Звіт 
українських незалежних експертів щодо стану вико-
нання Мінських домовленостей. У звіті, адресовано-
му в першу чергу іноземній аудиторії, представлені 
переконливі свідчення систематичних порушень та 
маніпуляцій з боку Росії та підтримуваних нею се-
паратистів; наведено статистичні дані, які свідчать 
про систематичне недотримання перемир’я і  фак-
тичне продовження збройного конфлікту низької 
інтенсивності на Донбасі, який унеможливлює по-
шук політичного вирішення конфлікту. Фактично 
цей документ став першим публічним звітом про 
стан виконання кожного пункту Мінських домовле-
ностей, погоджених на саміті «Нормандської четвір-
ки» у лютому 2015 року. Публікація звіту відбулася 
напередодні саміту ЄС, на якому ухвалювалися рі-
шення про продовження економічних санкцій про-
ти Російської Федерації за її агресію проти України. 
Звіт став пілотним у серії публікацій «Мир Україні», 
яку Фонд продовжуватиме в 2016 році.

Також Фонд підтримав функціонування «Євромай-
дан-прес» — ініціативи, народженої на ЄвроМайда-
ні як незалежного громадського ЗМІ, що надає всім 
охочим можливості для написання та перекладу ма-
теріалів англійською і німецькою мовами про події, 
історії і тенденції в Україні та країнах-сусідах. Цей 
веб-ресурс також проводить інформаційні кампанії 
у соціальних медіа, зокрема із привернення між-
народної уваги до українських політичних в’язнів 
у Росії; надає аналіз та пояснення основних нарати-
вів російської пропаганди.

 
Окрім того, для кращого розуміння особливостей 
внутрішніх дискусій у країнах ЄС про події в Укра-
їні, зокрема в контексті організованого Російською 
Федерацією збройного конфлікту на території Укра-
їни, Фонд підтримав підготовку та публікацію у га-
зеті «Дзеркало тижня» серії із 28 аналітичних статей 
«Викрадення Європи». У матеріалах аналізується 
вплив Росії на політичну та торгівельно-економічну 
сфери 28 країн-членів ЄС, вплив санкцій та росій-
ського «продовольчого ембарго» на економіку країн 
ЄС, наявність та активність проросійського лобі. 

звіт українських незалежних 
експертів щодо стану 
виконання Мінських 
домовленостей
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Допомога пораненим та ветеранам АТО
За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 
в 2015 році реалізовано проект з проведення інфор-
маційної кампанії для залучення коштів на створен-
ня паліативного відділення у Головному військово-
му клінічному госпіталі. 

У серпні 2015 року «Центр допомоги пораненим» 
та Головний військовий клінічний госпіталь від-
крили побудоване винятково за благодійні кошти 
відділення паліативної допомоги для поранених 
у зоні АТО військовослужбовців, які перебувають 
у стані коми чи ступору або потребують паліативної 
допомоги. Відділення такого типу перше серед ме-
дичних закладів Міністерства оборони України та є 
прообразом військово-медичного хоспісу.  

Працівники «Центру допомоги пораненим» під 
час підготовки старих приміщень шпиталю для 
майбутнього відділення консультувалися із досвід-
ченими фахівцями з паліативної допомоги щодо 
особливостей супроводу таких пацієнтів. У рамках 
співпраці з  Фондом медперсонал пройшов спеці-
альне навчання з лікування та догляду за особливи-
ми пацієнтами. 

Результатом роботи стало створення не просто па-
лат із моніторами та апаратами штучного дихання, 
а найперше забезпечення гідних умов для пацієнтів 
та їхніх родичів. 
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У 2015 році Міжнародний фонд «Відродження» 
продовжив підтримувати ініціативи правозахис-
них організацій, спрямовані на збір, документу-
вання та оприлюднення інформації щодо вчинен-
ня міжнародних злочинів та масових порушень 
прав людини в ході збройного конфлікту на Сході, 
а також зосередив зусилля на забезпеченні співп-
раці недержавних організацій та громадських іні-
ціатив з Міжнародним кримінальним судом (МКС) 
щодо розслідування злочинів проти людяності, 
вчинених під час ЄвроМайдану.

Так, за підтримки Фонду до річниці розстрілів 
активістів 20 лютого 2015 року представлено пу-
блічний звіт правозахисних організацій щодо 
злочинів проти людяності, скоєних під час Єв-
роМайдану, «Ціна свободи». Звіт став публічною 
частиною масиву даних, які протягом року були 
зібрані, систематизовані і передані коаліцією пра-
возахисних організацій до МКС з метою перекона-
ти Офіс Прокурора МКС відкрити повноцінне роз-
слідування злочинів проти людяності, скоєних в 
Україні. Окрім того, звіт також був представлений 
під час щорічної зустрічі ОБСЄ у Варшаві.

Фонд сприяв комунікації українських державних 
органів та недержавних організацій й забезпечен-
ню громадського контролю за національним роз-
слідуванням злочинів проти людяності. Він під-
тримав створення ГО «Адвокатська дорадча група» 
(АДГ) — об’єднання адвокатів, які представляють 

інтереси потерпілих у справах ЄвроМайдану 
2013–2014 рр. Адвокати АДГ проводять паралельне 
незалежне розслідування злочинів, а також співп-
рацюють з Управлінням спеціальних розслідувань 
Генеральної прокуратури України щодо розсліду-
вання цих злочинів, щоб допомогти притягнути 
до відповідальності винних у масових порушен-
нях прав людини під час ЄвроМайдану.

Незважаючи на відсутність політичної волі рати-
фікувати Римський Статут, завдяки адвокаційним 
зусиллям правозахисних організацій український 
Парламент ухвалив Другу декларацію про визнан-
ня тимчасової юрисдикції МКС щодо міжнарод-
них злочинів, скоєних у ході воєнного конфлікту 
на Сході України. У відповідь на декларацію у ве-
ресні 2015 року Прокурор МКС розширив рамки 
попереднього розслідування міжнародних злочи-
нів з подій на ЄвроМайдані на подальші події на 
Сході України. 

За підтримки Фонду Коаліція громадських орга-
нізацій «Справедливість заради миру на Донбасі», 
до якої наразі входять 17 неурядових організа-
цій, продовжує збирати в єдину електронну базу 
даних інформацію про масові порушення прав 
людини, що мали/мають місце на Сході України. 
Зібрані докази в подальшому можуть слугувати 
джерелом первинних відомостей про скоєні зло-
чини в рамках національного та міжнародного 
розслідувань.

Моніторинг та документування 
порушень прав людини
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Журналістика в умовах конфлікту 
Завдяки співпраці з Програмою незалежної жур-
налістики (PIJ) Фундацій відкритого суспільства 
Міжнародний фонд «Відродження» у 2015 році під-
тримав роботу об’єднаного центру з безпеки жур-
налістів, організованого спільно з Національною 
спілкою журналістів України та Київською неза-
лежною медіа-профспілкою. Тренінги з безпеки, 
проведені в тому числі за участі Міжнародної фе-
дерації журналістів, допомогли підвищити рівень 
знань журналістів у Києві та регіонах щодо роботи 
в умовах конфлікту. 

Програма «Залишаюся в професії» покликана спри-
яти професійній реалізації та підвищенню профе-
сійної кваліфікації журналістів, які були змушені 
покинути місця постійного проживання. У її рам-
ках спільно з ГО «Інтерньюз-Україна» Фондом було 
організовано відкритий конкурс стипендій для 
журналістів з АР Крим й окупованих територій До-
нецької та Луганської областей для оплати їхньої 
роботи в редакціях ЗМІ України. Учасниками сти-
пендіальної програми стали 33 журналісти теле- та 
радіокомпаній, друкованих та онлайн-медіа, які 
були вимушені припинити свою роботу внаслідок 
анексії Криму та активних бойових дій на Сході, 
а також у зв’язку із постійним переслідуванням, 
залякуванням та перешкоджанням роботі журна-
лістів на тимчасово анексованих та окупованих 
територіях України.

Окрім того, у 2015 році Фонд надавав підтримку 
журналістській ініціативі StopFake. Ця ініціатива, 
заснована на базі Могилянської школи журналіс-
тики на початку березня 2014 року для протидії 
російській пропаганді, стала одним з визнаних 
у світі ресурсів для перевірки фактів, викриття не-
достовірної інформації, посилення медіаграмот-
ності аудиторії, боротьби за чітке розмежування 
між журналістикою фактів та пропагандою. 
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З ініціативи засновника Джорджа Сороса Міжна-
родний фонд «Відродження» надав 350 000 дол. 
США на інституційну підтримку Донецькому наці-
ональному університету, переміщеному із зони АТО 
у місто Вінниця. Проект передбачає не лише від-
новлення діяльності, але й реалізацію стратегічної 
програми інноваційного розвитку університету. 

У межах проекту забезпечено відновлення наукової 
інфраструктури університету через введення в дію 

дослідницької лабораторії для природничих фа-
культетів; створення низки мобільних комп’ютер-
них класів із використанням «хмарних технологій» 
та програмно-апаратного комплексу для дистанцій-
ного навчання; підтримку розробки дистанційних 
курсів; створення лінгафонного кабінету, медіала-
бораторії та електронної бібліотеки. Суттєва увага 
приділяється розвитку студентського самоврядуван-
ня, міжнародному співробітництву та забезпеченню 
академічної мобільності викладачів і студентів. 

Розвиток Донецького національного 
університету у Вінниці

Делегація експертів та співробітників МФВ у Донецькому національному університеті
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Практики надання правової допомоги
За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 
та канадського проекту «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні» Міністерство юстиції України 
в 2015 році ініціювало розширення мережі діючих 
центрів з надання безоплатної правової допомо-
ги (БПД). Так, окрім 25 регіональних центрів, розта-
шованих в обласних центрах, розпочали роботу 100 
місцевих центрів, які надають безоплатну правову 
допомогу на рівні районів, що є важливим кроком 
у розвитку доступу до правосуддя в Україні. Фонд 
надав технічну та експертну підтримку під час відбо-
ру та навчання персоналу центрів для забезпечення 
громадян якісними послугами з безоплатної право-
вої допомоги. У 2016 році заплановано продовжити 
роботу в цьому напрямку та запровадити інструмен-
ти надання безоплатної правової допомоги на рівні 
громад — 400 державних «точок доступу» до БПД.

Окрім збільшення території охоплення, система бе-
зоплатної правової допомоги також зазнала змістов-
них змін: у центрах було запроваджено посаду «ін-
тегратора», яка фінансується з державного бюджету. 
Інтегратори, які почали працювати в 2015 році, за-
безпечують зв’язок між урядовими інституціями та 
громадськими організаціями, просувають цінності 
БПД в органах місцевого самоврядування та супро-
воджують розвиток громадянського суспільства на 
рівні районів. 

Окрім допомоги в кримінальних справах, держава 
також взяла на себе зобов’язання надавати безоп-
латну правову допомогу в цивільних та адміністра-
тивних справах для осіб, які не мають можливості 
сплатити послуги адвоката, відповідно до Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу». 
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Доступ до правової інформації
Правова допомога та доступ до правової інформації 
на рівні громад здійснюється, зокрема, завдяки гро-
мадським організаціям, які надають первинну пра-
вову допомогу. Міжнародний фонд «Відродження» з 
2010 року підтримує роботу понад 30 таких органі-
зацій у 20 областях України. Громадські організації 
адмініструють центри правової інформації та кон-
сультацій, до яких громадяни можуть звернутися й 
отримати допомогу у вирішенні земельних, трудо-
вих, сімейних та інших питань. 

У 2015 році центри правової інформації та консуль-
тацій прийняли рішення об’єднатися у громадську 
спілку з власним баченням та місією задля більш 
ефективного розвитку системи БПД та просування 
розробки місцевих програм, які мають забезпечити 
стабільну основу та фінансування доступу до право-
суддя для малозабезпечених і соціально вразливих 
верств населення. Громадська спілка планує займа-
тися питаннями стандартизації та підвищення яко-
сті первинної правової допомоги, розвитком най-
кращих практик та адвокацією у місцевих радах. 

Центри правової інформації та консультацій також 
надають безоплатну правову допомогу учасникам 
АТО та їх родинам, допомагають вимушеним пере-
селенцям, збирають інформацію та документують 
порушення та руйнації на звільнених територіях 
Донбасу, розвивають практики медіації та альтер-
нативних способів вирішення конфлікту, розпов-
сюджують правові інформаційні матеріали. 

У 2015 році місцеві програми з надання безоплат-
ної правової допомоги були прийняті у десяти гро-
мадах. Інформаційний ресурсний центр «Правовий 

простір» протягом року надавав правову допомогу 
в онлайн-режимі для відвідувачів з будь-якого регі-
ону України. 

Міжнародний фонд «Відродження» у 2015 році під-
тримував як окремі центри правової інформації та 
консультацій, так і громадську спілку, що об’єднала 
такі центри.

Телеефір за участі Романа Романова та Ольги Гальченко, 
присвячений центрам правової інформації та консультацій
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Громадський моніторінг дотримання прав людини
Національний превентивний механізм (НПМ) — це 
незалежний національний орган (або декілька 
органів), який створений і діє відповідно до Фа-
культативного протоколу до Конвенції ООН проти 
катувань (ФПКПК), спрямований на регулярний 
моніторинг усіх місць несвободи з метою попере-
дження у них жорстокого поводження з людьми, 
які там утримуються. В Україні НПМ функціонує з 
2012 року. Під його мандат роботи підпадає близь-
ко 6000 місць несвободи по всій країні, які мають 
бути охоплені регулярними моніторинговими ві-
зитами представників Офісу Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини та спільнотою 
громадських моніторів НПМ. Саме розвиток спіль-
ноти громадських моніторів опинився у фокусі 
діяльності Міжнародного фонду «Відродження» в 
2015 році.

Фонд започаткував системне спеціалізоване нав-
чання моніторів НПМ на основі аналізу їх потреб 
та запитів. За його підтримки розроблено і про-
ведено 8 спеціалізованих тренінгів, зокрема з ме-
тодологій проведення моніторингових інтерв’ю, 
особливостей моніторингових візитів до психіа-
тричних установ та установ, де утримуються діти, 
тощо. Розроблено та впроваджено базу даних ві-
зитів НПМ, яка містить детальні звіти за кожним 
візитом за спільними індикаторами. База дає мож-
ливості отримувати аналітичні зведені дані за всі 
3 роки існування НПМ в Україні.

Усередині моніторської спільноти створено мож-
ливості зовнішньої комунікації проблем місць 
несвободи та підвищено навички моніторів кому-
нікувати зі ЗМІ. Рівень висвітлення проблем підо-
пічних у місцях несвободи ЗМІ значно зріс.

Запрацювали нові форми роботи моніторів у регі-
онах, зокрема проведено кластерні зустрічі в регі-
онах, які включали системні візити з навчанням 
та роботою з місцевими ЗМІ. Наслідком цього 
стало активніше включення моніторів у візити, 
налагодження співпраці між громадськими моні-
торами та працівниками департаменту НПМ, під-
вищення кваліфікації моніторів та зростання за-
цікавленості місцевих органів державної влади та 
місцевих ЗМІ до функціонування місць несвободи.

Тільки сильна і спроможна спільнота моніторів 
може бути надійним партнером Уповноваженого 
ВРУ з прав людини в реалізації НПМ, а також охо-
пити своїми візитами величезну кількість місць 
несвободи, що існують в Україні. Задля цього вар-
то постійно шукати нові форми роботи, особливо 
на рівні регіонів та місцевих громад, що й було 
апробовано в 2015 році.

Портал Національного 
превентивного механізму
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Громадський моніторінг дотримання прав людини
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Протидія дискримінації у трудовій сфері
У рамках зобов’язань України перед ЄС, зокрема 
щодо впровадження процедури заборони дис-
кримінації на робочому місці, ВБО «Точка опори» 
ініціювала «Український індекс корпоративної 
рівності», створений у 2015 році в партнерстві 
з  Жіночим консорціумом України, Національною 
асамблеєю інвалідів України та Коаліцією з проти-
дії дискримінації в Україні за підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження».

«Український індекс корпоративної рівності» — це 
перше національне дослідження корпоративної 
політики, правил та практик українського бізнесу 
щодо заборони дискримінації на робочому місці 
та забезпечення рівності і розмаїття. Автори до-

слідження сконцентрувалися на пошуку кращих 
прикладів з українського бізнес-середовища, щоб 
виявити, наскільки компанії готові захищати сво-
їх працівників від дискримінації за такими озна-
ками, як стать, інвалідність, сексуальна орієнтація 
та гендерна ідентичність.

У 2015 році українські компанії з міжнародним ка-
піталом, зокрема Ашан Україна, Британська Рада 
в Україні, GFK Україна, Ліга:Закон, Фортуна Клуб, 
Софтком груп, ВорлдСтафф, AmericanMedicalCenters 
продемонстрували високі показники дотримання 
європейських стандартів прав людини в трудовій 
сфері та потрапили до Рейтингу «Найкраще місце 
роботи».
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Доступ до знеболення і замісна терапія
Забезпечення адекватного доступу до лікування 
контрольованими препаратами та зменшення рів-
ня криміналізації людей, які вживають наркотики, 
є одним із пріоритетних напрямків роботи Міжна-
родного фонду «Відродження» вже багато років. 

У 2015 році Фонд продовжив цей напрямок роботи, 
залучаючи до нього діячів культури задля популя-
ризації теми паліативної допомоги та доступності 
знеболення.

Проект «Оскар та Рожева Пані» — це благодійний 
театральний проект за всесвітньо відомим текстом 
Еріка-Еммануеля Шмітта за участю відомої україн-
ської актриси Ірми Вітовської та українського теа-
трального режисера Ростислава Держипільського, 
гурту «Океан Ельзи», художника Андрія Єрмолен-
ка, балетмейстера Ольги Семьошкіної та акто-
рів Івано-Франківського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені 
Івана Франка. Його мета — залучення благодійних 
коштів для створення виїзної служби паліативної 
допомоги в Івано-Франківську, Харкові та Луцьку.

Вистава, столична прем’єра якої відбулася 11 жовт-
ня 2015 року в Київському національному акаде-
мічному театрі оперети, мала неабиякий успіх 
у різних регіонах України (Харкові, Одесі, Львові) 
і  стала приводом не лише для творчої, але й сус-
пільної дискусії щодо необхідності створення в 
Україні системи паліативної допомоги важкохво-
рим дітям. 

Щорічно Фонд підтримує інформаційні та мис-
тецькі заходи до Всесвітнього дня паліативної 
допомоги. Одним з найцікавіших проектів у 2015 
році стала ініціатива Черкаського обласного ху-
дожнього музею та ГО «Творча спілка «Три крапки». 
Під час арт-занять маленькі художники — пацієн-
ти, які знаходяться на лікуванні в обласному Цен-
трі дитячої онкології та гематології Черкаського 
обласного онкологічного диспансеру, створювали 
розмальовки «Диво-звірі». Усі диво-звірі були пред-
ставлені в Черкаському обласному художньому му-
зеї під час проведення художньої виставки «Країна 
дитячих мрій» та на круглому столі, присвяченому 
обговоренню проблем, пов’язаних з наданням па-
ліативної допомоги в області, у якому взяли участь 
представники міської та обласної адміністрацій.

Разом із диво-звірами до розмальовки входить невеличка казочка, яка 
запрошує малюків долучитися до перетворення чорно-білих силуетів 
звірів на яскравих казкових героїв

Прес-конференція, присвячена початку проекту
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У демократичних суспільствах дотримання прав 
меншин є однією з важливих тем у суспільно-полі-
тичному дискурсі. Толерантність, недискримінація, 
рівні права і можливості — невід’ємні цінності, на 
яких будується відкрите суспільство. Становище ро-
мів і ставлення суспільства до цієї національної мен-
шини певною мірою є показником рівня розвитку 
ліберально-демократичних цінностей у державі. 

У 2015 році за підтримки Міжнародного фонду «Від-
родження» низка правозахисних громадських орга-
нізацій провели опитування у межах Моніторингу 
реалізації Стратегії соціального захисту і інтеграції 
в українське суспільство ромської національної 
меншини. Його результати показують, що роми, чи-
сельність яких в Україні за оціночними даними ста-
новить до 400 000 осіб, є соціально вразливою і дис-
кримінованою за багатьма ознаками національною 
меншиною. Виокремлені за національною ознакою, 
вони зіштовхуються з проблемами в працевлашту-
ванні через низький рівень освіти (24% ніколи не 
відвідували школу), проживають ізольовано (у ком-
пактних поселеннях низки областей України), не 
мають ідентифікаційних документів (23% не мають 
паспортів), відтак позбавлені доступу до реалізації 
базових можливостей. 

Окремої уваги заслуговує питання обмеженого до-
ступу до освіти, що є найбільшим бар’єром для со-
ціальної інтеграції ромів. Зокрема, критичною є си-
туація в компактних поселеннях, де все ще існують 
так звані «сегреговані», або «ромські», школи. Саме в 
таких місцях створено Центри відповідального бать-
ківства ВБФ «Крок за кроком». Представники громад 
навчають батьків виховання дітей, програм ранньо-

Рівні можливості для ромських громад
го розвитку, роз’яснюють процедури подання і підго-
товки дітей до школи. Такі центри працюють в Ужго-
роді, Одесі, Луцьку, Золотоноші (Черкаська область). 

Окрім цього, увага приділяється і вищій освіті. Так, 
у 2015 році 120 представників ромської молоді от-
римали стипендії на здобуття освіти у вищих на-
вчальних закладах України. Програма стипендій 
«Право і гуманітарні дисципліни» фінансується Ром-
ським освітнім фондом (Угорщина). 

За підтримки Фонду реалізують свою діяльність 
Центри надання правової допомоги у місцях ком-
пактного поселення ромів у Закарпатській, Одесь-
кій, Черкаській, Чернігівській, Харківській облас-
тях. Юристи центрів — здебільшого представники 
ромської національної меншини, які здобули освіту, 
вони допомагають в оформленні паспортів, права 
власності на землю, надають роз’яснення щодо со-
ціального захисту, а також підтримують у створен-
ні органів самоорганізації населення. Наприклад, 
у містах Мукачеве та Свалява Закарпатської облас-
ті місцеві ромські громади об’єднали свої зусилля, 
щоб за допомогою правових інструментів вирішу-
вати проблеми благоустрою своїх територій. 

У 2015 році Фонд також опікувався питанням по-
кращення доступу ромів до медичних послуг, під-
тримавши роботу 15-ти соціально-медичних посе-
редників у 6-ти областях України (Всеукраїнський 
благодійний жіночий фонд «Чіріклі»).

Оскільки підтримка відповідального лідерства — 
одна з передумов позитивних зрушень всередині 
громад, Фонд спрямував свої зусилля на розвиток 
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лідерства серед ромської молоді. У 2015 році 47 мо-
лодіжних ромських активістів пройшли навчання з 
прав людини і подолання дискримінації, адвокації 
і проведення громадських кампаній. З них 18 осіб 
простажувалися в органах місцевого самовряду-
вання в 6 регіонах України, 5 учасників навчальної 
програми взяли участь у міжнародних обмінах і за-
ходах, присвячених питанням дотримання прав і 
соціальної інтеграції ромів, у Польщі та Угорщині. 

Досягнення системних змін для ромів можливе 
лише за участі держави. Задля створення умов для 

таких системних змін і залучення як самої ром-
ської громади України, так і держави, Коаліція ром-
ських експертів, яка працює за підтримки Фонду, 
Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини та Євро-
пейського центру захисту прав ромів (Угорщина), 
провела Моніторинг реалізації державної політики 
щодо ромів і презентувала його результати в націо-
нальних та міжнародних інституціях. Також зусил-
лями Коаліції при Кабінеті Міністрів України було 
створено спеціальний дорадчий орган (робочу гру-
пу), який цілеспрямовано опікуватиметься питан-
нями державної політики щодо ромів.
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Європейська 
інтеграція України
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Безвізовий режим

У 2015 році підтримка Міжнародного фонду «Відродження» спри-
яла посиленню голосу українського громадянського суспільства 
у дискусіях ЄС, які стосувалися перегляду його політики щодо кра-
їн-сусідів. Зокрема, під час громадської конференції до саміту Схід-
ного Партнерства у Ризі в травні 2015 року делегація Української 
національної платформи Форуму громадянського суспільства по-
дала символічну «заявку на членство» України в ЄС. А вже вліт-
ку 2015 року Фонд у співпраці з українськими громадськими екс-
пертами представив пропозиції щодо перегляду Європейської 
політики сусідства. 

Протягом 2015 року в публічному просторі широко обговорюва-
лася тема перспективи безвізового режиму з ЄС для України. 
Відповідний список критеріїв для отримання безвізового режи-
му (План дій з візової лібералізації (ПДВЛ)) ЄС надав Україні ще в 
2010 році, і з того часу триває громадський моніторинг та адвока-
ція виконання ПДВЛ. Цю роботу здійснює громадська організація 
«Європа без бар’єрів» за підтримки Міжнародного фонду «Відро-
дження». 

Окрім того, зусиллями багатьох небайдужих активістів, політи-
ків, державних службовців та журналістів восени 2015 року вда-
лося досягти належного рівня уваги до безвізової тематики як 
в суспільстві, так і на рівні Президента, Уряду і Парламенту, що 
забезпечило ухвалення потрібних рішень та законів. Як наслі-
док, у грудні 2015 року Європейська Комісія рекомендувала краї-
нам-членам ЄС надати Україні безвізовий режим у 2016 році.

Європейська політика сусідства 
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Належне виконання Україною її зобов’язань у рам-
ках Угоди про асоціацію є величезним викликом 
для державних інституцій й одночасно належить 
до пріоритетних інтересів суспільства, яке зробило 
свій європейський вибір. У 2015 році Фонд співпра-
цював з ключовими відповідальними державними 
інституціями для того, щоб посилити їхню спро-
можність у якісній організації та функціонуванні 
системи виконання Угоди на рівнях виконавчої та 
законодавчої влади.

Фонд надавав експертну допомогу Урядовому офі-
су з питань європейської інтеграції в організації 
виконання положень Угоди про асоціацію. Зокре-
ма, забезпечено допомогу в професійному поданні 
доступної публічно офіційної інформації про хід 
виконання Угоди на урядовому порталі та в ме-
діа; підготовці та перекладі англійською мовою 
регулярних публічних звітів про стан виконання 
Угоди та пріоритетів Порядку денного асоціації; 
удосконаленні методології міжвідомчого звітуван-
ня; оновленні планів імплементації завдань Уго-
ди; проведенні низки тематичних консультацій 
з громадськими експертами та аналізі проблем 
координації міжнародної фінансової та технічної 
допомоги. 

За підтримки Фонду експерти громадського ана-
літичного центру «Лабораторія законодавчих 
ініціатив» спільно з Програмою USAID «РАДА: від-
повідальність, підзвітність, демократичне пар-
ламентське представництво» реалізували проект, 
спрямований на підтримку інституційних та про-
цедурних перетворень у роботі Парламенту. Ре-
зультатом опитування, консультацій та дискусій 
з народними депутатами, їхніми помічниками, 
працівниками секретаріатів, незалежними екс-
пертами стала аналітична доповідь, опублікована 
в часописі «Парламент», про комплекс проблемних 
аспектів функціонування і процедур Верховної 
Ради України, та пропозиції можливих підходів до 
вдосконалення роботи Парламенту. Ці рекомен-
дації були надані Апарату ВРУ, парламентарям та 
експертній місії Європейського парламенту для 
напрацювання «дорожньої карти» реформування 
українського Парламенту на основі досвіду євро-
пейського парламентаризму.

Підтримка виконання Угоди про асоціацію
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Громадські платформи європейської інтеграції
У 2015 році Міжнародний фонд «Відродження» 
продовжив підтримку діяльності Української сто-
рони Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС (УС ПГС — двосторонній орган у рамках 
Угоди про асоціацію). Підтримка Фонду була спря-
мована на забезпечення роботи постійного секре-
таріату УС ПГС та проведення в грудні 2015 року 
другої Асамблеї УС ПГС, у якій узяло участь близько 
200 представників громадських організацій, проф-
спілок та організацій роботодавців. 

Окрім того, у рамках співпраці з Українською наці-
ональною платформою Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства забезпечено 
підготовку та проведення Сьомого щорічного засі-
дання Форуму громадянського суспільства Східного 
Партнерства в Києві у листопаді 2015 року. Форум 
громадянського суспільства відбувся в Україні впер-
ше за час існування Східного Партнерства. У його 
роботі взяло участь близько 300 делегатів з шести 
країн регіону Східного Партнерства (Азербайджа-
ну, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України) та 
країн-членів ЄС.
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Підписання Угоди про асоціацію з ЄС відкрило для 
України та її громадян нові можливості, наприклад 
доступ на ринок ЄС для українських виробників та 
зростання прав громадян у відносинах з владою і біз-
несом, а також зумовило виклики, пов’язані із за-
провадженням нових моделей управління, вимог та 
стандартів для виробників тощо. У зв’язку з цим Між-
народний фонд «Відродження» продовжив підтримку 
інформаційно-просвітницьких проектів, що стосують-
ся роботи в умовах виконання Угоди про асоціацію. 

Зокрема, у 2015 році громадська організація «Ін-
терньюз-Україна» за підтримки Фонду провела 10 
семінарів у різних містах України для представни-
ків малого і середнього бізнесу за участю експертів 
з євроінтеграції та бізнес-консультантів для обгово-
рення практичного «живого» досвіду українських 
підприємців, які працюють на ринку ЄС. За резуль-
татами обговорень експерти підготували посіб-
ник-конспект «Як вийти на ринки ЄС за умов віль-
ної торгівлі?», у якому висвітлено практичні аспекти 
питання виходу українського виробника на євро-
пейський ринок та подано відповіді на питання, які 
найбільше цікавлять українських підприємців. 

За підтримки Фонду громадська організація «Сівер-
ський інститут регіональних досліджень» розро-
била та виклала «доступною мовою» рекомендації 
для українських селян у вигляді брошури з інфо-
графікою «Угода про асоціацію: поради для дріб-
них сільгоспвиробників». Видання, представлене 
та обговорене у районних центрах Кіровоградської, 
Чернігівської та Полтавської областей, демонструє 

потенційні можливості для дрібних українських 
сільгоспвиробників у зв’язку з відкриттям європей-
ських ринків, а також надає місцевій владі рекомен-
дації з розвитку сільських територій та допомоги 
дрібним сільгоспвиробникам. 

Вимогою часу для всіх українських ЗМІ стає підви-
щення рівня професійної орієнтації журналістів 
у  тематиці європейської інтеграції, адже з підпи-
санням Угоди про асоціацію європейська інтеграція 
стає складовою внутрішньої політики України. Тому 
в 2015 році Фонд спрямував свої зусилля на розкрит-
тя потенціалу ЗМІ й громадянської журналістики 
для фахового, об’єктивного та цікавого висвітлення 
європейської інтеграції. У рамках цих проектів за-
галом понад 200 журналістів ЗМІ у різних регіонах 
України взяли участь у тренінгах, семінарах, медіа- 
школах з питань європейської інтеграції.

Окрім того, Фонд надав підтримку «Європейській 
правді» — провідному онлайн-ЗМІ, що спеціалізуєть-
ся на висвітленні питань європейської інтеграції та 
міжнародної політики. «Європейська правда» стала 
джерелом новин та аналітичної інформації, яким 
користуються політики та державні службовці, пра-
цівники інституцій ЄС, журналісти багатьох україн-
ських електронних та друкованих ЗМІ та всі зацікав-
лені в цій темі громадяни (загальна відвідуваність 
ресурсу перевищує 100 тисяч користувачів на день). 

Екологічний блок євроінтеграційних реформ в Угоді 
про асоціацію вважається одним з найзатратніших 
та найскладніших для виконання. Для покращення 

Роз’яснення громадянам 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
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розуміння цих завдань експерти ВЕГО «МАМА-86» 
за підтримки Фонду розробили посібник-інструк-
цію «Наслідки виконання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС у сфері довкілля». Цей посібник чіт-
ко відображає, які зобов’язання і в яких часових 

рамках покладаються на органи влади та промисло-
вий сектор, як Угода сприяє захисту прав громадян 
і дозволяє краще зорієнтуватися щодо того, який 
позитивний ефект матимуть ці зміни для здоров’я 
та тривалості життя українців.



66

Розподіл витрат за напрямками діяльності 

Програмна ініціатива 
Кількість проектів 

Сума, грн

Проектів         Сума, грн

Права людини 
та правосуддя 

64 
20 395 627

Загальна сума 
198 818 465 грн Громадське здоров’я 

97 
31 751 974

Демократична 
практика 

75 
49 057 624

Загальна кількість 
проектів 

475

Стратегічні дорадчі 
групи (SAG) 

25 
28 870 323

ВСЬОГО           475    198 818 465

Ромська програмна 
ініціатива 

47 
7 424 663

Європейська 
програмна ініціатива 

26 
12 837 263

Загальна кількість 
організацій 

274

Громадські ініціативи 
нової України 

100 
30 573 892

Проекти, підтримані 
Правлінням МФВ 

41 
17 907 099
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Розподіл підтриманих проектів за регіонами України 

Чернігівська обл. 
10 

1 419 663

Область 
Кількість проектів 

Сума, грн

Проектів         Сума, грн

Київська обл. 
3 

300 269

м. Київ (у тому числі 
всеукраїнські проекти) 

157 
100 106 074

Житомирська обл. 
1 

25 000

Сумська обл. 
7 

1 058 003

Полтавська обл. 
15 

6 804 336

Харківська обл. 
30 

6 128 631

Луганська обл. 
19 

2 803 455

Донецька обл. 
11 

1 300 465
Дніпропетровська обл. 

6 
1 205 995

Операційні проекти МФВ 
69 

30 537 312

ВСЬОГО           475    198 818 465

Кіровоградська обл. 
4 

2 535 918

Черкаська обл. 
4 

799 054

Вінницька обл. 
11 

8 608 341

Волинська обл. 
11 

2 527 339

Львівська обл. 
27 

9 974 868

Закарпатська обл. 
20 

2 131 775

Запорізька обл. 
8 

988 117

Миколаївська обл. 
7 

1 028 779

Одеська обл. 
27 

10 327 407

Чернівецька обл. 
4 

899 509
Херсонська обл. 

13 
4 469 392

Хмельницька обл. 
2 

248 054

Івано-Франківська обл. 
6 

2 178 559

Рівненська обл. 
3 

412 150
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Програмна ініціатива 
«Демократична практика»

Кількість проектів: 75  
Сума: 49 057 624 гривень

 
Проекти грантоотримувачів:

Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація сприяння самоорганізації населення» (м. Одеса) 
Назва проекту: Посилення організаційної та аналітичної 
спроможності Всеукраїнської асоціації сприяння 
самоорганізації населення.  
Сума: 3 071 292 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» (м. Київ) 
Назва проекту: Інституційна підтримка «Діксі Груп».  
Сума: 2 883 089 грн.

Організація: Благодійний фонд «Демократичні ініціативи імені 
Ілька Кучеріва» (м. Київ) 
Назва проекту: Підвищення інституційної спроможності Фонду 
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» як аналітичного 
центру.  
Сума: 5 040 908 грн.

Організація: Громадська організація «Європа без бар`єрів» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Розбудова інституційної спроможності ГО 
«Європа без бар`єрів» заради реформ у сфері демократії, 
прав людини та свободи пересування.  
Сума: 3 806 880 грн.

Організація: Громадська організація «Європейський діалог» 
(м. Львів) 
Назва проекту: Дорожня карта реформ для ГО «Європейський 
діалог» на 2015-2016 роки.  
Сума: 3 100 420 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут світової 
політики» (м. Київ) 
Назва проекту: Інституційний грант для ГО «Інститут світової 
політики».  
Сума: 3959221 грн.

Організація: Громадська організація «Агенція журналістики 
даних» (м. Київ) 
Назва проекту: Організаційні зміни заради сталого розвитку 
аналітичного центру ГО «Агенція журналістики даних».  
Сума: 5 384 315 грн.

Організація: Громадська організація «Центр дослідження 
суспільства» (м. Київ) 
Назва проекту: Організаційний розвиток Центру дослідження 
суспільства.  
Сума: 2 263 529 грн.

Проекти, підтримані МФВ у 2015 році
Загальна статистика МФВ

Загальна кількість проектів: 475

Загальна сума: 198 818 465 гривень

Загальна кількість організацій: 274
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Організація: Громадська організація «Центр протидії корупції» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Посилення антикорупційних реформ в Україні.  
Сума: 800 000 грн.

Організація: Запорізький обласний осередок Всеукраїнської 
молодіжної громадської організації «Молодь демократичного 
альянсу» (м. Запоріжжя) 
Назва проекту: Онлайн-платформа для моніторингу 
використання публічних коштів в Запорізькій області.  
Сума: 145 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр підтримки 
громадських і культурних ініціатив «Тамариск» 
(м. Дніпропетровськ) 
Назва проекту: Ресурсний центр сприяння розвитку місцевої 
демократії в Дніпропетровській області.  
Сума: 215 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналізу 
державної та регіональної політики» (м. Луцьк) 
Назва проекту: Підтримка та сприяння розвитку усіх 
законодавчо допустимих форм прямої демократії в громадах 
Рівненської області.  
Сума: 240 000 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська ініціатива 
Луганщини» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Ресурсний Центр сприяння розвитку місцевої 
демократії на Сході України або 50 відтінків місцевої 
демократії Луганщини.  
Сума: 275 000 грн.

Організація: Миколаївська міська громадська організація 
«Фонд розвитку міста Миколаєва» (м. Миколаїв) 
Назва проекту: Дієве безпосереднє народовладдя у селах 
і містах Миколаївщини.  
Сума: 220 000 грн.

Організація: Миколаївська обласна правозахисна громадська 
організація «Центр журналістських розслідувань» 
(м. Миколаїв)

Назва проекту: Підвищення рівня викриття корупції 
в південному регіоні України.  
Сума: 270 000 грн.

Організація: Київський міський осередок Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації 
населення» (м. Київ) 
Назва проекту: Підтримка розвитку місцевої демократії 
у столиці.  
Сума: 200 000 грн.

Організація: Громадська організація «Українська правда» 
(м. Київ) 
Назва проекту: УП: журналістські розслідування.  
Сума: 374 700 грн.

Організація: Громадська організація «Донецький інститут 
інформації» (м. Київ) 
Назва проекту: Проведення журналістських розслідувань 
у сфері боротьби з корупцією Агенцією «Донецька правда».  
Сума: 350 000 грн.

Організація: Волинська обласна громадська організація 
«Асоціація підтримки та розвитку об`єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та органів самоорганізації 
населення» (м. Луцьк) 
Назва проекту: Місцева демократія. Волинь. 
Перезавантаження.  
Сума: 255 500 грн.

Організація: Громадська організація «Наші гроші» (м. Київ) 
Назва проекту: Моніторинг діючих корупційних схем, 
імплементованих у законодавство.  
Сума: 365 000 грн.

Організація: Громадська організація «Громадянська служба 
«Свідомо» (м. Київ) 
Назва проекту: Моніторинг та аналіз власників елітної 
нерухомості «ГарнаХата».  
Сума: 415 000 грн.



70

Організація: Громадська організація «Асоціація «Відродження 
та розвиток» (Донецька обл., м. Артемівськ) 
Назва проекту: Донецький обласний ресурсний центр, 
сприяння розвитку місцевої демократії.  
Сума: 230 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інформаційно-правовий 
центр «Наше право» (м. Львів) 
Назва проекту: Підтримка діяльності ресурсного центру 
з розвитку місцевої демократії у Львівській області.  
Сума: 245 000 грн.

Організація: Громадська організація «Об`єднання «Центр 
політичних студій та аналітики» (м. Київ) 
Назва проекту: Імплементація закону «Про відкритість 
використання публічних коштів».  
Сума: 470 000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 
сприяння самоорганізації населення» (м. Одеса) 
Назва проекту: Громадська міжрегіональна мережа розвитку 
місцевої демократії.  
Сума: 646 500 грн.

Організація: Громадська організація «Соціал Буст» (м. Київ) 
Назва проекту: Відкриті дані в Україні.  
Сума: 400 000 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» (м. Київ) 
Назва проекту: Експертна підтримка Національного 
антикорупційного бюро.  
Сума: 923 912 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська ініціатива 
Луганщини» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Ціна Донбасу: повернути не можна залишити.  
Сума: 269 100 грн.

Організація: Одеський суспільний інститут соціальних 
технологій (м. Одеса) 
Назва проекту: Посилення ролі громадськості в реалізації 
адміністративно-територіальної реформи в Україні.  
Сума: 330 000 грн.

Організація: Донецька обласна організація Всеукраїнської 
громадської організації «Комітет виборців України» (м. Київ) 
Назва проекту: Розробка аналітичних продуктів для 
формування ментального поля на Донбасі, орієнтованого 
на адаптацію в Україну.  
Сума: 400 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр політико-правових 
реформ» (м. Київ) 
Назва проекту: Громадська антикорупційна експертиза 
законопроектів: III етап.  
Сума: 315 000 грн.

Організація: Громадська організація «Європейська 
дослідницька асоціація» (м. Київ) 
Назва проекту: Громадський моніторинг реалізації права дітей-
переселенців зі Сходу на освіту в загальноосвітніх школах та 
профтехучилищах.  
Сума: 439 452 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут професійного 
лобіювання та адвокасі» (м. Київ) 
Назва проекту: Розробка та публічне обговорення проекту 
Закону України «Про лобіювання».  
Сума: 150 000 грн.

Організація: Громадська організація «Прометеус» (м. Київ) 
Назва проекту: Забезпечення можливостей он-лайн навчання 
у сфері аналізу політик через створення 3 он-лайн курсів на 
базі української платформи «Прометеус».  
Сума: 335 576 грн.

Організація: Рівненська обласна правозахисна громадська 
організація «Агентство журналістських розслідувань» (м. Рівне) 
Назва проекту: За чесний тендер на Рівненщині та Волині.  
Сума: 224 340 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналітики 
та адвокації» (м. Полтава) 
Назва проекту: Відновлення довіри бізнесу до процесів 
державних закупівель на місцевому рівні.  
Сума: 200 000 грн.
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Організація: Громадська організація «Центр громадської 
активності «Результат» (м. Вінниця) 
Назва проекту: Чесні тендери 2016 (Вінницька та Київська 
область).  
Сума: 200 000 грн.

Організація: Херсонська обласна громадська організація 
«Причорноморський центр політичних та соціальних 
досліджень» (м. Херсон) 
Назва проекту: Партнерство громадськості та бізнесу задля 
прозорих та доступних державних закупівель в Херсоні.  
Сума: 224 200 грн.

Організація: Громадська організація «Центр протидії корупції» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Міждисциплінарний курс «Корупція, суспільство 
та державна політика» для студентів та вільних слухачів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія».  
Сума: 285 000 грн.

Організація: Громадська організація «Комітет майбутнього 
«Солідарність і відповідальність» (Запорізька обл., 
м. Мелітополь) 
Назва проекту: Перспективи громадського контролю за 
витрачанням бюджетних коштів в м. Мелітополі.  
Сума: 151 460 грн.

Організація: Громадська організація «Український інститут 
публічної політики» (м. Київ) 
Назва проекту: Посилення спроможності громадянського 
суспільства та органів влади у практичному запобіганні корупції.  
Сума: 200 000 грн.

Організація: Громадська організація «Аналітичний центр 
регіонального співробітництва» (м. Львів) 
Назва проекту: Розвиток мережі партнерських організацій 
з реалізації завдань Комунікаційної Стратегії ІПВГ 2015 у 
видобувних регіонах України.  
Сума: 137 998 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут світової політики» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Дофінансування гранту №49361 «Інституційний 
грант для ГО «Інститут світової політики».  
Сума: 208 892 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація 
малих міст України» (Київська обл., м. Українка, Обухівський р-н) 
Назва проекту: Оцінка дотримання принципів верховенства 
права та сприяння вдосконаленню адміністративних послуг, які 
стосуються розвитку самозайнятості ВПО.  
Сума: 200 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр досліджень 
місцевого самоврядування та розвитку громад» (м. Одеса) 
Назва проекту: Створення єдиного соціального, економічного 
та управлінського простору в модельних об`єднаних 
територіальних громадах Півдня України.  
Сума: 300 000 грн.

Організація: Громадська організація «Європейський діалог» 
(м. Львів) 
Назва проекту: Дофінансування гранту № 49360 «Дорожня 
карта реформ для ГО «Європейський діалог» на 2015-2016 
роки».  
Сума: 104 446 грн.

Організація: Громадська організація «Центр дослідження 
суспільства» (м. Київ) 
Назва проекту: Дофінансування проекту № 49366 
«Організаційний розвиток Центру дослідження суспільства».  
Сума: 98 949 грн.

Організація: Громадська організація «Наші гроші» (м. Київ) 
Назва проекту: Створення консультаційного центру для 
журналістів, які займаються прозорістю в державних закупівлях.  
Сума: 210 000 грн.

Організація: Чернігівська міська молодіжна громадська 
організація «Поліський фонд міжнародних та регіональних 
досліджень» (м. Чернігів) 
Назва проекту: Організаційний розвиток «Поліського фонду 
міжнародних та регіональних досліджень».  
Сума: 248 863 грн.
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Організація: Громадська організація «Донецький інститут 
інформації» (м. Київ) 
Назва проекту: Організаційний розвиток «Донецького інституту 
інформації».  
Сума: 254 304 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналітики та 
адвокації» (м. Полтава) 
Назва проекту: Інституційний розвиток ГО «Інститут аналітики 
та адвокації».  
Сума: 270 896 грн.

Організація: Вознесенська міська громадська організація 
«Агентство економічного розвитку» (Миколаївська обл., 
м. Вознесенськ) 
Назва проекту: Інституційний розвиток Вознесенської міської 
громадської організації «Агентство економічного розвитку».  
Сума: 270 399 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» (м. Київ) 
Назва проекту: Дофінансування проекту № 49357 
«Інституційна підтримка «Діксі Груп».  
Сума: 136 464 грн.

Організація: Громадська організація «На часі» (м. Львів) 
Назва проекту: Розширення спектру послуг «Особистого 
кабінету мешканця».  
Сума: 150 000 грн.

Організація: Громадське об`єднання товариство «Юрій 
Дрогобич» (Львівська обл., м. Дрогобич) 
Назва проекту: Моніторинговий комітет з раннього 
попередження корупції.  
Сума: 180 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут масової 
інформації» (м. Київ) 
Назва проекту: Я не дякую хабаром.  
Сума: 160 000 грн.

Організація: Одеська обласна організація Всеукраїнської 
громадської організації «Комітет виборців України» (м. Одеса) 
Назва проекту: »Атестація» депутатів місцевих рад. Одеська 
область.  
Сума: 350 000 грн.

Організація: Асоціація «Кластер Деревообробки та Меблевого 
Виробництва» (м. Львів)

Назва проекту: Зменшення рівня корупції у лісовому секторі 
Львівської області.  
Сума: 349 915 грн.

Організація: Громадська організація «Прометеус» (м. Київ) 
Назва проекту: Забезпечення можливостей он-лайн навчання 
у сфері Аналізу даних через створення 4 масових відкритих он-
лайн курсів на базі української платформи «Прометеус».  
Сума: 121 732 грн.

Проекти, реалізовані 
Міжнародним фондом «Відродження»
Назва проекту: Підтримка участі у зустрічі координаторів 
овітніх проектів та програм програми Підтримки освіти (ESP, 
OSF) (23-24 лютого 2015 р., Бєлград, Сербія); представлення 
результатів освітніх ініціатив МФВ за останні два роки та 
результати діяльності Стратегічної дорадчої групи «Освіта» за 
2014 — початок 2015 рр.  
Сума: 15 141 грн.

Назва проекту: Проведення серії тренінгових курсів в межах 
Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України з таких 
основних тематичних напрямків: Аналіз політики (створення 
аналітичних продуктів), RBM (менеджмент орієнтований 
на результат), Менеджмент аналітичних центрів (мотивація 
персоналу, поєднання аналітичної та проектної діяльності), 
Фінансовий менеджмент (фінансовий моніторинг, курсові 
різниці), Візуалізація та робота з даними, Безпековий аспект 
діяльності аналітичних центрів.  
Сума: 888 144 грн.
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Назва проекту: Проведення зовнішньої оцінки та підготовки 
експертних рекомендацій щодо реалізації обраних 
компонентів стратегії програмної ініціативи «Демократична 
практика» : самоорганізація населення, освіта, впровадження 
реформ та політика тендерних закупівель, з метою 
підвищення ефективності реалізації Стратегії МФВ 
2014–2017 років.  
Сума: 42 685 грн.

Назва проекту: Підтримка діяльності громадських експертів 
при Комітеті із запобігання та боротьби з корупцією ВР 
України. Розробка кваліфікаційних тестів, проведення 
відкритого конкурсу, відбір, навчання та підтримка роботи 
громадських експертів при Комітеті ВР із запобігання 
та боротьби з корупцією. Проведення антикорупційної 
експертизи законопроектів, які надійшли на розгляд Комітету.  
Сума: 634 663 грн.

Назва проекту: Забезпечення двох лауреатів Нагороди 
за кращий спецрепортаж (військовий репортаж) правом 
відвідання тренінгу з безпеки журналістів, який проводить 
британська компанія Centurion Risk Assessment Services.  
Сума: 170 043 грн.

Назва проекту: Створення спеціалізованих онлайн-курсів 
на базі українського навчального ресурсу Прометеус 
(Prometheus, http://prometheus.org.ua/about-us/) та 
упорядкування онлайн-бібліотеки навчальних матеріалів на 
сайті Міжнародного фонду «Відродження».  
Сума: 208 499 грн.

Назва проекту: Проведення індивідуальних стажувань в 
європейських аналітичних центрах для 8 аналітиків, які 
представляють партнерські аналітичні центри-учасники 
Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України.  
Сума: 801 758 грн.

Назва проекту: Робочий візит 3-х членів ради громадського 
контролю Національного антикорупційного бюро до 
м. Бухарест (Румунія) у вересні 2015 р. з метою вивчення 
кращого досвіду у сфері подолання корупції.  
Сума: 242 050 грн.

Назва проекту: Організація та проведення інтенсивного 
4-денного тренінгу для журналістів з питань безпеки під час 
військових розслідувань, м. Київ, 26-29 серпня 2015 р.  
Сума: 204 153 грн.

Назва проекту: Програма стажування студентів на базі 
партнерських аналітичних центрів України протягом жовтня 
2015 — червня 2016 рр. (в містах Київ, Львів, Одеса).  
Сума: 304 200 грн.

Назва проекту: Виконання протягом 7 місяців програми 
інституційного розвитку регіональних аналітичних центрів: 
міні-гранти для відібраних організацій та комплексна 
навчальна програма.  
Сума: 161 704 грн.

Назва проекту: Проведення глибинного дослідження діяльності 
аналітичних центрів в Україні та розробка інструмент для 
самооцінки рівня аналітичної спроможності.  
Сума: 275 864 грн.

Назва проекту: Організація та проведення в м. Києві першої 
міжнародної антикорупційної конференції «Запобігаємо. 
Боремось Діємо», 16 листопада 2015 року.  
Сума: 167 598 грн.

Назва проекту: Підтримка заходів партнерських аналітичних 
центрів в столицях західної Європи за тематичними 
напрямками діяльності. Проведення презентації українських 
аналітичних центрів в країнах Західної Європи щодо підсумків 
місцевих виборів та стану впровадження реформ.  
Сума: 268 390 грн.

Назва проекту: Проведення в грудні 2015 р. всеукраїнської 
конференції для аналітичних центрів за участю українських 
стейкхолдерів та іноземних експертів — представників 
європейських аналітичних центрів.  
Сума: 358 982 грн.

Назва проекту: Проведення спільних досліджень органів 
влади та аналітичних центрів, налагодження полісі діалогу між 
органами влади та аналітичними центрам (грантерами TTDI).  
Сума: 286 498 грн.
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Європейська програмна ініціатива

 
Кількість проектів: 26  
Сума: 12 837 263 гривень 

Проекти грантоотримувачів:

Організація: Громадська організація «Європа без бар`єрів» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Останні кроки до безвізового режиму: 
комунікація реформ та консолідація підтримки в країнах ЄС.  
Сума: 821 100 грн.

Організація: Громадська організація Фундація «Відкрите 
суспільство» (м. Київ) 
Назва проекту: Парламентська експертна група 
з питань права ЄС.  
Сума: 570 000 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» (м. Київ) 
Назва проекту: Початок діяльності Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС.  
Сума: 133 420 грн.

Організація: Громадська організація «Європейська правда» 
(м. Київ) 
Назва проекту: »Європейська правда» — джерело безоплатної 
інформації про євроінтеграцію України.  
Сума: 342 325 грн.

Організація: Громадська організація «Центр глобалістики 
«Стратегія XXI» (м. Київ) 
Назва проекту: Енергетичний компонент війни нового 
покоління: генезис, особливості, наслідки.  
Сума: 391 280 грн.

Організація: Громадська організація «Діксі Груп» (м. Київ) 
Назва проекту: Посилення ролі громадськості для 
імплементації зобов`язань України в рамках Енергетичного 
Співтовариства. Другий етап.  
Сума: 445595 грн.

Організація: Благодійна організація «Міжнародний 
благодійний фонд «Глобал Юкрейн» (м. Київ) 
Назва проекту: Форум Глобал Юкрейніанз.  
Сума: 252 000 грн.

Організація: Громадська організація «Євромайдан Преса» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Посилення міжнародного медіа потенціалу 
України через розвиток Євромайдан Преси.  
Сума: 646 500 грн.

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
«Сіверський інститут регіональних досліджень» (м. Чернігів) 
Назва проекту: Діалог щодо дій дрібних сільгосвиробників 
в умовах асоціації з ЄС.  
Сума: 123 680 грн.

Організація: Громадська організація «Європа без бар`єрів» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Моніторинг впровадження біометричних 
технологій у візово-міграційній практиці.  
Сума: 577612 грн.

Організація: Громадська організація «Європа без бар`єрів» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Посилення участі українських НУО в київському 
Форумі Східного Партнерства.  
Сума: 205200 грн.

Організація: Громадська організація «Український кризовий 
медіа-центр» (м. Київ) 
Назва проекту: Візити представників міжнародного відділу 
УКМЦ до європейських столиць.  
Сума: 280 030 грн.
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Організація: Всеукраїнська громадська організація 
«Комісія з журналістської етики» (м. Київ) 
Назва проекту: »Викрадення Європи»: дослідження зв`язків 
країн Євросоюзу з Росією та їхнього впливу на санкційну 
політику ЄС.  
Сума: 276 300 грн.

Організація: Громадська організація «Південь» (м. Херсон) 
Назва проекту: Побачити Україну: Docudays UA мандрує 
світом. Технічний супровід проекту.  
Сума: 1 195 000 грн.

Організація: Благодійна організація «Міжнародний 
благодійний фонд «Імпакт Хаб Одеса» (м. Одеса) 
Назва проекту: Відкрита Україна.  
Сума: 470 000 грн.

Організація: Громадська організація «Південь» (м. Херсон) 
Назва проекту: Побачити Україну: Docudays UA мандрує 
світом. Основна діяльність за проектом.  
Сума: 1 795 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут cвітової 
gолітики» (м. Київ) 
Назва проекту: Робочий візит закордонних експертів до Києва 
для розвіювання міфів про Україну в Євросоюзі.  
Сума: 117 589 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут cвітової 
gолітики» (м. Київ) 
Назва проекту: Робочий візит закордонних експертів до Києва 
для розвіювання міфів про Україну в Євросоюзі. Другий етап.  
Сума: 209 132 грн.

Проекти, реалізовані 
Міжнародним фондом «Відродження»
Назва 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 проблем українських 
регіонів. Проект реалізовувався за сприяння Міністерства 
закордонних справ Німеччини.  
Сума: 372 216 грн.

Назва проекту: Підтримка участі українських експертів, 
активістів, громадських діячів, представників аналітичних 
центрів, журналістів у міжнародних заходах, що стосуються 
України, російської агресії в Україні, а також викликів реформ 
та допомоги з боку ЄС та США.  
Сума: 615 300 грн.

Назва проекту: Підтримка організації виконання Угоди 
про асоціацію Україна-ЄС шляхом співпраці та підвищення 
спроможності Урядового Офісу з питань європейської 
інтеграції.  
Сума: 879 830 грн.

Назва проекту: Підтримка діяльності Офісу зв’язку українських 
аналітичних центрів у Брюсселі — об’єднаної європейської 
платформи українського аналітичного сектору для роботи в ЄС. 
.  
Сума: 1 038 355 грн.

Назва проекту: Підтримка становлення та організації 
ефективної діяльності Української сторони Платформи 
громадянського суспільства Україна-ЄС з метою сприяння 
виконанню Угоди про Асоціацію шляхом здійснення 
моніторингу, експертизи та співпраці з партнерами 
з Європейського Економічного і Соціального Комітету 
та з двосторонніми міжурядовими та міжпарламентськими 
органами.  
Сума: 760 200 грн.

Назва проекту: Організація тижневого інформаційного візиту 
для німецьких журналістів, які представляють регіональні 
видання Німеччини, а також аналітиків, що публікуються у ЗМІ 
до Києва та Харкова з метою ознайомлення з актуальною 
ситуацією в Україні та питаннями окупації Криму, російської 
агресії на Сході України, проблемами внутрішніх переселенців.  
Сума: 111 427 грн.
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Назва проекту: Проведення польового етапу дослідження 
ставлення до євроінтеграції у м. Харків та здійснення 
оцінки можливостей ефективного проведення місцевих 
просвітницьких медіа- та громадських проектів .  
Сума: 92 772 грн.

Назва проекту: Представлення результатів моніторингу щодо 
стану виконання реформ у сфері юстиції, антикорупції та 
антидискримінаційної політики, передбачених Угодою про 
Асоціацію Україна — ЄС. Ініціатива реалізована у співпраці 
з Open Society European Policy Institute — Brussels. .  
Сума: 115 400 грн.

 

Програмна ініціатива 
«Права людини та правосуддя»

Кількість проектів: 64  
Сума: 20 395 627 гривень 

Проекти грантоотримувачів: 
 
Організація: Громадська організація «Об`єднання адвокатів, 
які надають безоплатну правову допомогу» (м. Київ) 
Назва проекту: Посилення співпраці між органами 
адвокатського самоврядування та центрами з надання 
безоплатної правової допомоги.  
Сума: 181 630 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація «Українська 
фундація правової допомоги» (м. Київ) 
Назва проекту: Створення мережі безоплатної правової 
допомоги військовослужбовцям, які беруть/брали участь 
в АТО та членам їх сімей.  
Сума: 1 164 839 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація «Українська 
фундація правової допомоги» (м. Київ) 
Назва проекту: Посилення правової спроможності 
територіальних громад шляхом інтеграції організацій, 
що надають первинну правову допомогу в систему БПД 
на районному рівні.  
Сума: 835 000 грн.

Організація: Громадська організація «Правозахисний центр 
«Поступ» (м. Київ) 
Назва проекту: У пошуках справедливості: впорядкування 
порушень прав людини, зафіксованих в зоні збройного 
конфлікту на Сході України.  
Сума: 384 400 грн.

Організація: Громадська організація «Кризовий медіа-центр 
«Сіверський Донець» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Продукти діяльності коаліції для мешканців 
зони конфлікту.  
Сума: 329 650 грн.
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Організація: Всеукраїнська громадська організація людей 
з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» (м. Київ) 
Назва проекту: Інвалідність — не обмежує! Ні дискримінації!  
Сума: 321 200 грн.

Організація: Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «Горєніє» (Дніпропетровська обл., 
м. Павлоград) 
Назва проекту: Поширення позитивного досвіду 
Дніпропетровської області на інші регіони України.  
Сума: 545 600 грн.

Організація: Громадська організація «Асоціація карикатуристів» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Привернення уваги та висвітлення проблем 
дотримання прав людини в Україні через проведення конкурсу 
карикатур.  
Сума: 61840 грн.

Організація: Громадська організація «Центр правових 
та політичних досліджень «СІМ» (м. Львів) 
Назва проекту: Формування та реалізація Програми 
громадських пріоритетів охорони правопорядку у м. Самборі 
Львівської області.  
Сума: 361 300 грн.

Організація: Громадська організація «Адвокатська дорадча 
група» (м. Київ) 
Назва проекту: Центр розслідувань злочинів, скоєних під час 
Революції Гідності, у період проведення масових акцій протесту 
в Україні з 21.11.2013 по 21.02.2014 року.  
Сума: 1 076 900 грн.

Організація: Громадська організація «Фонд «Молодість» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Тематичний проект КМКФ «Молодість»: 
Толерантність.  
Сума: 335 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр інформації про 
права людини» (м. Київ) 
Назва проекту: Розвиток моніторської спільноти НПМ в Україні 
та її комунікаційної спроможності.  
Сума: 1 148 980 грн.

Організація: Громадська організація «Експертний центр 
з прав людини» (м. Київ) 
Назва проекту: Впровадження нових принципів 
правоохоронної діяльності, орієнтованої на громаду, 
у Вінницькій області. Основна проектна діяльність.  
Сума: 576 494 грн.

Організація: Громадська організація «Станично-Луганський 
центр правової інформації та юридичної допомоги» (Луганська 
обл., смт. Станиця Луганська) 
Назва проекту: Надання комплексної правової допомоги 
та інформаційно-правового супроводу громаді в зоні АТО.  
Сума: 48 500 грн.

Організація: Громадська організація «Південь» (м. Херсон) 
Назва проекту: Кіноклуби медіапросвіти з прав людини 
Docudays UA в АР Крим.  
Сума: 473 790 грн.

Організація: Громадська організація «Регіональний центр прав 
людини» (м. Київ) 
Назва проекту: Окупація Криму: юридичний вимір. 
Примушуємо міжнародні стандарти працювати.  
Сума: 1 175 000 грн.

Організація: Громадська організація «Експертний центр 
з прав людини» (м. Київ) 
Назва проекту: Впровадження нових принципів 
правоохоронної діяльності, орієнтованої на громаду, 
у Вінницькій області. Проведення заходів за проектом.  
Сума: 338 506 грн.

Організація: Львівська громадська організація «Центр 
досліджень місцевого самоврядування» (м. Львів) 
Назва проекту: Забезпечення мешканців Жовківщини 
інтегрованою кваліфікованою правовою допомогою.  
Сума: 98 450 грн.

Організація: Вознесенська міська громадська організація 
«Агентство економічного розвитку» (Миколаївська обл., 
м. Вознесенськ) 
Назва проекту: Залучення ОМС до надання БППД 
як ефективний механізм реалізації права на БПД.  
Сума: 99 880 грн.
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Організація: Громадська організація «Громадська платформа» 
(м. Луганськ) 
Назва проекту: Адвокаційна кампанія з розширення 
можливостей отримання та інтеграції первинної і вторинної 
безоплатної правової допомоги на рівні громад міст Рубіжне, 
Лисичанськ та Сєвєродонецьк.  
Сума: 99 500 грн.

Організація: Подільський центр прав людини (м. Вінниця) 
Назва проекту: Створення дієвої та сталої системи надання 
безоплатної правової допомоги у Турбові та Турбівській зоні.  
Сума: 99 995 грн.

Організація: Подільський центр прав людини (м. Вінниця) 
Назва проекту: Надання безоплатної правової допомоги 
на основі партнерства з органами місцевої влади.  
Сума: 99 760 грн.

Організація: Громадська організація «Громадське бюро 
«Правозахист» (м. Суми) 
Назва проекту: Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 
правової допомоги як гарантія доступу до якісних 
юридичних послуг для жителів Сумського, Білопільського 
та Краснопільського районів Сумської області.  
Сума: 99 800 грн.

Організація: Волинська обласна громадська організація 
«Центр правової допомоги» (Волинська обл., м.. Ковель) 
Назва проекту: Підвищення доступу до безоплатної правової 
допомоги вразливих верств населення у семи районах 
Волинської області.  
Сума: 90 000 грн.

Організація: Асоціація юристів м. Кам`янець-Подільського 
(Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський) 
Назва проекту: Інтеграція первинної та вторинної безоплатної 
правової допомоги в громадах м. Кам`янця-Подільського, 
Дунаєвецького, Кам`янець-Подільського, Новоушицького 
та Чемеровецького районів.  
Сума: 99 836 грн.

Організація: Громадська організація «Фонд сільських громад 
Дворічанщини» (Харківська обл., смт. Дворічна) 
Назва проекту: Доступна та якісна безоплатна правова 
допомога населенню Дворічанського району Харківської 
області.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Громадська організація «Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини» (м. Чернігів) 
Назва проекту: Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 
правової допомоги на рівні територіальних громад 
Чернігівської області.  
Сума: 97 700 грн.

Організація: Білозерський районний осередок Херсонської 
обласної молодіжної громадської організації «Молодіжний 
центр регіонального розвитку» (Херсонська обл., с. Широка 
Балка, Білозерський р-н) 
Назва проекту: Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 
правової допомоги в сільських громадах Білозерського району 
Херсонської області.  
Сума: 90 000 грн.

Організація: Громадська організація «Агенція демократичного 
розвитку Донбасу» (Донецька обл., м. Слов`янськ) 
Назва проекту: Розвиток та інтеграція первинної і вторинної 
безоплатної правової допомоги у Слов`янську, Краматорську 
та Красному Лимані.  
Сума: 99 700 грн.

Організація: Громадська організація «Вибір» (Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 
правової допомоги на рівні територіальних громад 
Кремінського району.  
Сума: 830 30 грн.

Організація: Громадська організація «Скадовщина — 
мій рідний край» (Херсонська обл., м. Скадовськ) 
Назва проекту: Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 
правової допомоги в Скадовському, Голопристанському 
та Каланчацькому районах Херсонської області.  
Сума: 99 952 грн.
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Організація: Благодійний фонд інформаційних та освітніх 
ініціатив «Розвиток» (Закарпатська обл., м. Мукачево) 
Назва проекту: Створення комплексної системи надання 
безоплатної правової допомоги в Закарпатській області.  
Сума: 149 500 грн.

Організація: Луганська обласна організація «Суспільна 
служба правової допомоги» (Луганська обл., м. Рубіжне) 
Назва проекту: Інтеграція первинної і вторинної безоплатної 
правової допомоги на рівні громад Новоайдарського та 
Попаснянського районів.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр правової 
інформації» (м. Львів) 
Назва проекту: Безоплатна правова допомога — доступна 
для громад районів Львівської області.  
Сума: 98 860 грн.

Організація: Чугуївська міськрайонна громадська 
організація «Чугуївська правозахисна група» (Харківська 
обл., м. Чугуїв) 
Назва проекту: Центр інтеграції первинної і вторинної 
безоплатної правової допомоги на рівні територіальних 
громад Чугуївського та Печенізького районів Харківської 
області.  
Сума: 98 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр «Соціальна дія» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Антидискримінаційна інформаційно-
просвітницька Кампанія Коаліції з протидії дискримінації 
в Україні: офлайн-етап.  
Сума: 741 543 грн.

Організація: Громадська організація «Київ Мрії» (м. Київ) 
Назва проекту: Взаємодія громади та поліції.  
Сума: 130 000 грн.

Організація: Громадська організація «Чернігівський 
громадський комітет захисту прав людини» (м. Чернігів) 
Назва проекту: Безпечне місто — поліція Чернігова, орієнтована 
на громаду.  
Сума: 149 970 грн.

Організація: Асоціація юристів м. Кам`янець-Подільського 
(Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський) 
Назва проекту: Забезпечення ефективної взаємодії поліції 
з громадськістю.  
Сума: 148 218 грн.

Організація: Вінницька міська організація соціального розвитку 
та становлення окремих малозахищених категорій молоді 
«Паросток» (м. Вінниця) 
Назва проекту: Нова поліція + громада = безпека та розвиток 
Вінницького регіону.  
Сума: 149 790 грн.

Організація: Луганська обласна організація «Суспільна служба 
правової допомоги» (Луганська обл., м. Рубіжне) 
Назва проекту: Громада та поліція: спільні дії на користь 
Луганщини.  
Сума: 150 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр правових 
та політичних досліджень «СІМ» (м. Львів) 
Назва проекту: Апробація моделі формування та реалізації 
Програми громадських пріоритетів охорони правопорядку, 
напрацьованої на Самбірщині, для громади Старосамбірського 
району Львівської області.  
Сума: 149 900 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська варта Харків» 
(м. Харків) 
Назва проекту: Нова система взаємодії громади та поліції 
на підставі честі, гідності та безкорисливості.  
Сума: 150 000 грн.

Організація: Громадська організація «Студентський парламент 
Національного Університету кораблебудування імені Адмірала 
Макарова» (#) 
Назва проекту: Створення громадського об`єднання 
сприяння поліції та підтримки громадського правопорядку 
в місті Миколаєві на основі студентських дружин ВНЗ міста 
Миколаєва.  
Сума: 38 500 грн.
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Організація: Громадська організація «Центр інформації про 
права людини» (м. Київ) 
Назва проекту: Розвиток спільноти моніторів Національного 
превентивного механізму шляхом проведення навчальних 
заходів.  
Сума: 699 744 грн.

Організація: Громадська спілка «Мережа Центрів правової 
інформації та консультацій» (Волинська обл., м.. Ковель) 
Назва проекту: Посилення спроможності Мережі Центрів 
правової інформації та консультацій.  
Сума: 700 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр правової 
інформації та консультації «Право» (Сумська обл., 
м. Тростянець) 
Назва проекту: Розвиток партнерських стосунків громади міста 
Тростянець з поліцією (муніципальною вартою).  
Сума: 149 833 грн.

Організація: Волинська обласна громадська організація 
«Центр правової допомоги» (Волинська обл., м.. Ковель) 
Назва проекту: Підтримка реформування поліції на місцевому 
рівні за участю громади в м. Ковель.  
Сума: 150 000 грн.

Проекти, реалізовані 
Міжнародним фондом «Відродження»
Назва проекту: Підготовка та презентація звіту правозахисних 
організацій про злочини проти людяності, скоєні під час 
Євромайдану «Ціна Свободи»/» The Price of Freedom».  
Сума: 104 000 грн.

Назва проекту: Оплата роботи тренерів, що проводять 
навчання працівників нової патрульної служби МВС в м. Києві. 
Розробка навчальних матеріалів за окремими курсами 
підготовки нових поліцейських.  
Сума: 2 000 000 грн.

Назва проекту: Проведення заходів з розвитку спільноти 
моніторів НПМ, зокрема підтримка проведення 
міжрегіональних кластерних зустрічей у Львові, Полтаві, Сумах 
та Києві;

 пілотування нових форм навчання моніторів з теоретичною 
частиною та комплексними візитами груп в одному регіонів 
(Західний кластер, Східний кластер та Південний кластер); 
розвиток комунікаційної спроможності моніторів через 
навчання та проведення планування комунікаційної стратегії 
НПМ.  
Сума: 320 625 грн.

Назва проекту: Підготовка звіту за результатами проведеного 
польового дослідження та його публічна презентація.  
Сума: 200 000 грн.

Назва проекту: Розробка та публікація спільно з мережею 
Центрів правової інформації та консультацій та «Юридичною 
сотнею» інформаційних матеріалів та брошур для учасників 
АТО та їх родин: права та обовязки військовослужбовців, 
процедури отримання статусу УБД та відповідних пільг, правова 
підтримка та безоплатна допомога юристів для мобілізованих.  
Сума: 250 000 грн.

Назва проекту: Організація та проведення конференції 
по медіації в судах та досудової медіації, забезпечення 
майданчику для обміну досвіду між суддями, навчання 
медіаторів та адвокація альтернативних шляхів вирішення 
конфлікту.  
Сума: 75 000 грн.

Назва проекту: Підготовка до друку та друк щорічної доповіді 
про роботу Національного превентивного механізму, переклад 
та видання її англійською мовою.  
Сума: 231 568 грн.

Назва проекту: Забезпечення участі українських 
правозахисників на щорічної конференції ОБСЄ з питань 
людського виміру (Варшава, 21.09.2015 — 02.10.2015) з 
метою поширення інформації про порушення прав людини, 
що мали місце під час Євромайдану, воєнні злочини на Сході 
України. Презентація звіту правозахисних орагнізаці про 
злочини проти людяності , вчинені під час Євромайдану, 
«Ціна свободи» міжнародній спільноті.  
Сума: 280 000 грн.
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Назва проекту: Залучення експертів та спеціалістів для 
забезпечення безпеки тестування та обміну даними під час 
конкурсного відбору у системі органів прокуратури.  
Сума: 580 740 грн.

Назва проекту: Проведення першого орієнтаційного тренінгу 
для осіб, які здійснюють прийом клієнтів у місцевих центрах 
системи безоплатної правової допомоги. Орієнтаційний 
тренінг проводився у співпраці з Канадсько-українським 
проектом «Доступна та чкісна правова допомога в Україні».  
Сума: 165 413 грн.

Назва проекту: Сприяння участі правозахисників та експертів 
в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, де 
було розглянто ситуацію в Україні (29 вересня-3 жовтня, 
Страсбург).  
Сума: 170 500 грн.

Назва проекту: Проведення тренінгу для менеджерів з якості 
системи безоплатної правової допомоги щодо механізщмів 
співпраці з Офісом Уповноваженого ВР з прав людини 
в котексті проведення спеціальних розслідувань та візитів 
НПМ. Учасники тренінгу ознайомились з інструментами, 
які використовуються фахівцями Офісу для виялення 
порушень прав затриманих осіб та узгодили механізми 
можливої співпраці.  
Сума: 85 400 грн.

Назва проекту: Організація та проведення внавчального візиту 
для представників системи безоатної правової допомоги 
різних рівнів та різних професійних спільнот всередині 
системи. Фокусом візиту стало налагодження роботи Бюро 
правової допомоги та використання інноваційних технологій 
в організації роботи Бюро та наданні правової допомоги 
людям. Навчальний візит організовувався та проводився 
спільно з Канадсько-українським проектом «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні».  
Сума: 214 980 грн.

Назва проекту: Забезпечення співпраці правозахисних 
організацій з Офісом Прокурора Міжнародного кримінального 
суду (далі МКС) щодо попереднього провадження щодо 
масових порушень прав людини, які мали місце починаючи 

з листопада 2103 року на предмет юрисдикції МКС: підготовка 
та надсилання додаткових матеріалів, проведення спеціальних 
заходів за участі українських адвокатів, правозахисників під 
час сесії Асамблеї держав-учасниць МКС в Гаазі (листопад, 
2015).  
Сума: 267 800 грн.

Назва проекту: Організація та проведення всеукраїнської 
зустрічі керівного складу системи безоплатної правової 
допомоги. У рамках зустрічі були обговорені стратегічні цілі 
розвитку системи та плани діяльності системи на наступний 
рік. Зустріч була організована та проведена у співпраці 
з Канадсько-українських проектом «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні».  
Сума: 279 511 грн.

Назва проекту: Участь групи українських експертів у 
навчальному візиті до м. Брістоль (Великобританія). Основним 
фокусом навчального візиту стало використання інноваційних 
технологій в організації роботи відділку поліції. .  
Сума: 500 000 грн.



82

Програмна ініціатива «Громадське здоров’я»

 
Кількість проектів: 97  
Сума: 31 751 974 гривень

Проекти грантоотримувачів:

Організація: Громадська організація «Інститут аналітики 
та адвокації» (м. Полтава) 
Назва проекту: Протидія поборам за безкоштовну медичну 
допомогу.  
Сума: 1 100 000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Центр Допомоги» (м. Київ) 
Назва проекту: Гідність.  
Сума: 229 800 грн.

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд «Соборність» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Організація комплексної системи надання паліа-
тивної допомоги на базі Київської міської клінічної лікарні № 2.  
Сума: 435 409 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» (м. Полтава) 
Назва проекту: Розвиток адвокаційної спроможності НУО, які 
працюють у сфері громадського здоров`я. Основна діяльність 
за проектом.  
Сума: 766 742 грн.

Організація: Полтавська обласна благодійна організація 
«Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» (м. Полтава) 
Назва проекту: Привернення уваги полтавців до розвитку 
хоспісного руху на Полтавщині.  
Сума: 28 000 грн.

Організація: Громадська спілка «Українсько-німецька медична 
асоціація» (м. Харків) 
Назва проекту: Розвиток системи надання паліативної 
допомоги дітям в м. Харкові та Харківській області. Основна 
діяльність за проектом.  
Сума: 250331 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація «Українська 
ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Ремонт палати Хоспісу при 10 міській клінічній 
лікарні.  
Сума: 11 724 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) «Країна 
дитячих надій».  
Сума: 24 500 грн.

Організація: Криворізька міська благодійна організація «Наше 
майбутнє» (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг) 
Назва проекту: Створення служби паліативної допомоги вдома 
для тяжкохворих дітей м. Кривого Рогу.  
Сума: 270 000 грн.

Організація: Міська молодіжна та дитяча громадська 
організація «Центр соціальної реабілітації дітей та молоді 
з адиктивною поведінкою «Джерело» (Луганська обл., 
м. Рубіжне) 
Назва проекту: Створення служби паліативної допомоги 
для дітей «Хоспіс на дому».  
Сума: 270 000 грн.

Організація: Миколаївський обласний благодійний фонд 
боротьби з туберкульозом «Віта-Лайт» (м. Миколаїв) 
Назва проекту: Паліативна допомога — стосується кожного!  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Рівненське обласне відділення Всеукраїнської 
Благодійної Організації «Всеукраїнська мережа людей, 
які живуть з ВІЛ/СНІД» (м. Рівне) 
Назва проекту: Всесвітній день паліативної допомоги 
«Паліативна допомога дітям» — 2015.  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Нехай твоє серце б`ється» 
(Житомирська обл., м. Новоград-Волинський) 
Назва проекту: »Врятуй мене від болю!».  
Сума: 25 000 грн.
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Організація: Благодійна організація «Фонд допомоги 
онкохворим дітям «Краб» (м. Київ) 
Назва проекту: Заходи з ознайомлення громадськості 
та лікарів з проектом «Лінія Паліатив».  
Сума: 29 520 грн.

Організація: Благодійна організація «Спільне об`єднання 
соціуму» (Закарпатська обл., м. Виноградів) 
Назва проекту: Мобілізація ресурсу громади Виноградівщини 
в кризовий період для надання паліативної допомоги.  
Сума: 29 990 грн.

Організація: Громадська організація «Профілактичний 
реабілітаційний центр медико-соціальної допомоги «Злагода» 
(м. Вінниця) 
Назва проекту: Створення системи надання паліативної 
допомоги вдома для дітей Вінницької області.  
Сума: 270 000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Помагаєм» 
(м. Дніпропетровськ) 
Назва проекту: Всесвітній День паліативної допомоги 
в Дніпропетровську.  
Сума: 26 970 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд «Надія 
на життя» (м. Київ) 
Назва проекту: Одна сторона паліативу або що потрібно 
«смайликам».  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Вінницька міська організація соціального розвитку 
та становлення окремих малозахищених категорій молоді 
«Паросток» (м. Вінниця) 
Назва проекту: Право на гідне життя та належну підтримку.  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Громадська організація «Фонд розвитку Івано-
Франківського національного медичного університету» 
(м. Івано-Франківськ) 
Назва проекту: Майстерня витинанок в дитячій лікарні.  
Сума: 22 150 грн.

Організація: Сумська обласна громадська організація «Клуб 
ресоціалізації хімічно узалежнених «Шанс» (м. Суми) 
Назва проекту: Організація та проведення заходів і публічних 
акцій до Всесвітнього дня паліативної допомоги «Паліативна 
допомога дітям» у місті Суми.  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд «Соборність» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Проведення семінарів «Обіг наркотичних 
речовин в закладах охорони здоров`я» в 16 областях України 
та в м. Києві.  
Сума: 1 030 387 грн.

Організація: Громадська організація «Профілактичний 
реабілітаційний центр медико-соціальної допомоги 
«Злагода» (м. Вінниця) 
Назва проекту: Всесвітній день паліативної допомоги у Вінниці.  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Громадська організація «Елеос» (м. Одеса) 
Назва проекту: Телемарафон по залученню коштів для 
забезпечення мобільності виїзної паліативної служби.  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Запорізький обласний благодійний фонд 
«Розвиток майбутнього» (Запорізька обл., м. Мелітополь) 
Назва проекту: Увага! Паліативна допомога дітям!  
Сума: 29 961 грн.

Організація: Громадська організація «Чернігів Європейський» 
(м. Чернігів) 
Назва проекту: Паліативна допомога дітям: від розуміння 
проблеми до реальних дій.  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут правових 
досліджень і стратегій» (м. Харків) 
Назва проекту: »Зоряні казки».  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Стопрак» (м. Луцьк) 
Назва проекту: Пліч-о-пліч заради допомоги невиліковно 
хворим дітям!  
Сума: 28 600 грн.
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Організація: Благодійний фонд «Стопрак» (м. Луцьк) 
Назва проекту: Створення дитячої виїзної служби паліативної 
допомоги «Хоспіс вдома» для дітей м. Луцьк та Луцького 
району.  
Сума: 270 000 грн.

Організація: Громадська організація «Всеукраїнське об`єднання 
«Патріот» (м. Київ) 
Назва проекту: Навчання домедичній допомозі.  
Сума: 300 000 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація «Українська 
фундація правової допомоги» (м. Київ) 
Назва проекту: Підвищення суспільної обізнаності та створення 
умов своєчасного надання кваліфікованого медичного 
супроводу особам, які потребують правової допомоги.  
Сума: 826 000 грн.

Організація: Ізмаїльська міська громадська організація 
«Право на майбутнє» (Одеська обл., м. Ізмаїл) 
Назва проекту: Благодійний Ізмаїл.  
Сума: 15 575 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліковно хворим 
«Мати Тереза» (м. Івано-Франківськ) 
Назва проекту: Від намірів до перших кроків: заходи з 
організації паліативної допомоги дітям та молодим людям, 
які перебувають в інтернатних закладах Івано-Франківського 
регіону.  
Сума: 27 530 грн.

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд «Соборність» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Підтримка функціонування Денного Хоспісу та 
виїзної служби для надання паліативної допомоги вдома на 
базі Київської міської клінічної лікарні № 2.  
Сума: 29 930 грн.

Організація: Громадська організація «Асоціація сімейних 
лікарів м. Києва». (м. Київ) 
Назва проекту: Науково-практична конференція «Обіг 
контрольованих препаратів в практиці сімейного лікаря» (17-
18 вересня 2015р.).  
Сума: 629 223 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Підтримка України» (м. Київ) 
Назва проекту: Адвокація прав людини з інвалідністю, які 
потребують протезування, в Україні.  
Сума: 736 445 грн.

Організація: Чугуївська міськрайонна громадська організація 
«Чугуївська правозахисна група» (Харківська обл., м. Чугуїв) 
Назва проекту: Продовження діяльності «Громадського центру 
з оцінки якості медичної допомоги внутрішньо переміщеним 
особам».  
Сума: 131 783 грн.

Організація: Рівненське обласне відділення Всеукраїнської 
Благодійної Організації «Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД» (м. Рівне) 
Назва проекту: Відстоювання доступу людей, що страждають 
від орфанних захворювань, до лікарських засобів.  
Сума: 157 810 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналітики 
та адвокації» (м. Полтава) 
Назва проекту: Забезпечення доступу до лікарських засобів 
в умовах економічної кризи.  
Сума: 147 289 грн.

Організація: Громадська організація «Кримська Правозахисна 
Ініціатива» (м. Київ) 
Назва проекту: Громадський аудит забезпечення права 
на охорону здоров`я ВПО.  
Сума: 136 768 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» (м. Полтава) 
Назва проекту: Забезпечення права на медичну допомогу ВПО, 
які мають хронічні захворювання у м. Полтава, м. Миргород, 
м. Кременчук, м. Комсомольськ.  
Сума: 126 248 грн.

Організація: Благодійна організація 
«Благодійний фонд «Пацієнти України» (м. Київ) 
Назва проекту: Державні закупівлі 2015.  
Сума: 1 050 000 грн. 
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Організація: Всеукраїнська громадська організація інвалідів 
користувачів психіатричної допомоги «Юзер» (м. Вінниця) 
Назва проекту: Моніторинг доступу внутрішньо переміщених 
осіб — користувачів психіатричної допомоги до медичної до-
помоги та життєво-необхідних лікарських засобів у Вінницькій, 
Чернівецькій, Харківській областях та місті Маріуполь.  
Сума: 126 248 грн.

Організація: Громадська організація «Європейська асоціація 
з прав інвалідів» (м. Одеса) 
Назва проекту: Моніторинг лікарсько-медичного забезпечення 
на Одещині переселенців із зони АТО.  
Сума: 94 686 грн.

Організація: Громадська організація «Центр протидії корупції» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Через прозорі та ефективні закупівлі до порятунку 
онкохворих українців: моніторинг держзакупівель в 2015 році.  
Сума: 1 050 000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Стопрак» (м. Луцьк) 
Назва проекту: Здійснення громадського контролю закупівель 
життєво-необхідних препаратів для дітей, хворих на орфанні 
захворювання, у Волинській області.  
Сума: 147 289 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» (м. Полтава) 
Назва проекту: Розвиток адвокаційної спроможності НУО, які 
працюють у сфері громадського здоров`я. Проведення заходів 
за проектом.  
Сума: 343 258 грн.

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
«Медицина і право» (м. Львів) 
Назва проекту: Медико-юридичні клініки як інструмент захисту 
прав людини у сфері надання паліативної допомоги.  
Сума: 219 320 грн.

Організація: Громадська спілка «Українсько-німецька медична 
асоціація» (м. Харків) 
Назва проекту: Розвиток системи надання паліативної 
допомоги дітям в м. Харкові та Харківській області. 
Проведення заходів за проектом.  
Сума: 19 669 грн.

Організація: Луганська обласна організація «Суспільна служба 
правової допомоги» (Луганська обл., м. Рубіжне) 
Назва проекту: Громадська ініціатива «За прозорий бюджет в 
сфері охорони здоров`я Луганщини».  
Сума: 309 300 грн.

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
«Громадська рада» (м. Чернігів) 
Назва проекту: »За прозорий та соціальний 
бюджет» — адвокатування прийняття Бюджетного регламенту 
та моніторинг використання коштів Чернігівського міського 
бюджету в частині «Охорона здоров`я».  
Сума: 362 260 грн.

Організація: Громадська організація «Центр громадської 
адвокатури» (м. Львів) 
Назва проекту: Посилення голосу громадськості та участі у 
плануванні та використанні бюджетних коштів у сфері охорони 
здоров`я на місцевому рівні.  
Сума: 249 575 грн.

Організація: Черкаська благодійна організація людей, що 
живуть з ВІЛ/СНІД «Від серця до серця» (м. Черкаси) 
Назва проекту: Моніторинг та оцінка та забезпечення 
підзвітного і ефективного використання коштів місцевих 
бюджетів у сфері охорони здоров`я.  
Сума: 399 985 грн.

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
«Медицина і право» (м. Львів) 
Назва проекту: Транспарентність і конструктивний діалог 
«влада-громада» для ефективного і справедливого 
використання коштів місцевого бюджету в сфері охорони 
здоров`я у Львівській області.  
Сума: 388 000 грн. 

Організація: Громадська організація «Об`єднання «Центр 
політичних студій та аналітики» (м. Київ) 
Назва проекту: Місцеві бюджети під контролем громадських 
і пацієнтських організацій.  
Сума: 739 750 грн. 
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Організація: Сумська обласна громадська організація «Клуб 
ресоціалізації хімічно узалежнених «Шанс» (м. Суми) 
Назва проекту: Забезпечення підзвітного та ефективного 
використання коштів місцевих бюджетів у сфері охорони 
здоров`я Сумської області.  
Сума: 399 940 грн.

Організація: Громадська організація «Агенція демократичного 
розвитку Донбасу» (Донецька обл., м. Слов`янськ) 
Назва проекту: Підвищення прозорості та відкритості 
використання коштів місцевих бюджетів у сфері охорони 
здоров`я міст Слов`янськ та Краматорськ.  
Сума: 274 500 грн.

Організація: Благодійна ліга «Соціум» 
(Луганська обл., м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Партнерський проект «Ефективний бюджет 
охорони здоров`я у Луганській області».  
Сума: 281 900 грн.

Організація: Благодійний фонд «Стопрак» (м. Луцьк) 
Назва проекту: Підзвітне та раціональне використання 
коштів, виділених з місцевих бюджетів Волинської області, 
на паліативну допомогу.  
Сума: 390 800 грн.

Організація: Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 
Благодійної Організації «Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД» (м. Кіровоград) 
Назва проекту: Кіровоград — відкрита медицина!  
Сума: 388 900 грн.

Організація: Громадська організація «Профілактичний 
реабілітаційний центр медико-соціальної допомоги «Злагода» 
(м. Вінниця) 
Назва проекту: Забезпечення раціонального використання 
бюджетних коштів у сфері профілактики ВІЛ/СНІД та наркоманії 
у Вінницькій області.  
Сума: 400 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут правових 
досліджень і стратегій» (м. Харків) 
 

Назва проекту: Підвищення рівня громадської участі 
в оптимізації використання місцевого бюджету для поліпшення 
медико-соціальних послуг паліативним хворим м. Харкова.  
Сума: 378 700 грн.

Організація: Громадська організація «Центр «Соціальні 
індикатори» (центр соціологічних досліджень і розробок для 
сприяння відкритості, демократичності і гуманності суспільства) 
(м. Київ) 
Назва проекту: Громадська оцінка медичної допомоги 
в Україні.  
Сума: 1 300 000 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» (м. Полтава) 
Назва проекту: Розширення практики використання 
контрольованих препаратів в практиці сімейних лікарів. 
Основна діяльність за проектом.  
Сума: 226 886 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліковно хворим 
«Мати Тереза» (м. Івано-Франківськ) 
Назва проекту: Підтримка благодійної вистави Е. Шмітта 
«Оскар і Рожева пані» для залучення фінансової підтримки 
дитячого відділення виїзної служби паліативної допомоги 
м. Івано-Франківськ. Основна діяльність за проектом.  
Сума: 561 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут правових 
досліджень і стратегій» (м. Харків) 
Назва проекту: Підтримка розвитку регіонального тренінгового 
центру з паліативної допомоги.  
Сума: 628 110 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналітики 
та адвокації» (м. Полтава) 
Назва проекту: Посилення ролі громадськості у процесах 
прийняття рішень органами місцевої влади. Основна діяльність 
за проектом.  
Сума: 658 913 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація «Українська 
ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» 
(м. Київ) 
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Назва проекту: Другий національний конгрес з паліативної 
допомоги.  
Сума: 325 341 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліковно хворим 
«Мати Тереза» (м. Івано-Франківськ) 
Назва проекту: Підтримка діяльності навчально-методичного 
центру Івано-Франківського обласного клінічного центру 
паліативної допомоги щодо активного поширення стандартів 
і сервісів паліативної допомоги в практику медичних і 
соціальних служб.  
Сума: 458 430 грн.

Організація: Всеукраїнський благодійний фонд «Соборність» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Створення Коаліції громадських організацій 
та професійних спільнот з метою підтримки прогресивної 
наркополітики України.  
Сума: 549 215 грн.

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліковно хворим 
«Мати Тереза» (м. Івано-Франківськ) 
Назва проекту: Підтримка благодійної вистави Е. Шмітта 
«Оскар і Рожева пані» для залучення фінансової підтримки 
дитячого відділення виїзної служби паліативної допомоги 
м. Івано-Франківськ. Технічне забезпечення заходу.  
Сума: 156 000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Пацієнти України» (м. Київ) 
Назва проекту: Стратегічне планування — нова система 
охорони здоров`я в Одеській області.  
Сума: 219 428 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» (м. Полтава) 
Назва проекту: Розширення практики використання 
контрольованих препаратів в практиці сімейних лікарів. 
Проведення заходів по проекту.  
Сума: 212 389 грн. 
 
 

Організація: Громадська організація «Інститут аналітики 
та адвокації» (м. Полтава) 
Назва проекту: Посилення ролі громадськості у процесах 
прийняття рішень органами місцевої влади. Проведення 
заходів по проекту.  
Сума: 391 087 грн.

Організація: Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської 
Благодійної Організації «Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД» (м. Кіровоград) 
Назва проекту: Забезпечення доступності адекватного 
знеболення для пацієнтів Кіровоградщини.  
Сума: 314 671 грн.

Організація: Сумська обласна громадська організація 
«Клуб ресоціалізації хімічно узалежнених «Шанс» (м. Суми) 
Назва проекту: Впровадження міжнародних підходів роботи 
з опіоїдними анальгетиками медичними працівниками 
сімейної медицини м. Суми. Основна діяльність за проектом.  
Сума: 221 152 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут правових 
досліджень і стратегій» (м. Харків) 
Назва проекту: Моніторинг та захист прав пацієнтів 
«зачинених» від громадського контролю лікувальних закладів. 
Основна діяльність за проектом.  
Сума: 558 076 грн.

Організація: Українська асоціація сімейної медицини (м. Київ) 
Назва проекту: Забезпечення діяльності робочої групи 
з вдосконалення надання первинної медичної допомоги.  
Сума: 229 839 грн.

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
«Медицина і право» (м. Львів) 
Назва проекту: Школа клініциста як інструмент розширення 
мережі медико-юридичних клінік.  
Сума: 117 600 грн.

Організація: Громадська організація «Елеос-Україна» (м. Київ) 
Назва проекту: Рука допомоги.  
Сума: 495 284 грн.
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Організація: Громадська організація «Експертний центр з прав 
людини» (м. Київ) 
Назва проекту: Підвищення організаційної та правової 
спроможності споживачів наркотиків, учасників програм 
ЗПТ, РКС протидіяти порушенням їхніх прав в діяльності 
правоохоронних органів у співпраці з Уповноваженим 
Верховної Ради України з прав людини.  
Сума: 1 175 847 грн.

Організація: Львівський обласний благодійний фонд 
«Медицина і право» (м. Львів) 
Назва проекту: Забезпечення роботи Експертної комісії щодо 
розробки Національного переліку лікарських засобів.  
Сума: 1 179 630 грн.

Організація: Громадська організація «Центр інформації про 
права людини» (м. Київ) 
Назва проекту: Інформаційна підтримка розслідувань 
порушень прав представників вразливих груп з боку 
правоохоронних органів.  
Сума: 352 766 грн.

Організація: Благодійна організація «Світло надії» (м. Полтава) 
Назва проекту: Проведення оцінки раціональності 
використання коштів охорони здоров`я на місцевому рівні.  
Сума: 285 056 грн.

Організація: Криворізьке міське відділення Всеукраїнської 
благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД» (Запорізька обл., м. Кривий Ріг) 
Назва проекту: Використання контрольованих препаратів в 
практиці сімейних лікарів у м. Кривий Ріг.  
Сума: 279 906 грн.

Організація: Громадська організація «Орфанні захворювання 
України» (м. Київ) 
Назва проекту: Рідкісні захворювання в Україні: криза доступу 
до лікування. Підвищення обізнаності та адвокація прав 
пацієнтів.  
Сума: 238 140 грн. 
 
 

Організація: Благодійний фонд допомоги невиліковно хворим 
«Мати Тереза» (м. Івано-Франківськ) 
Назва проекту: Організація і проведення навчань з питань 
надання паліативної допомоги дітям на базі виїзної служби 
Івано-Франківського обласного клінічного центру паліативної 
допомоги.  
Сума: 953 449 грн.

Організація: Сумська обласна громадська організація «Клуб 
ресоціалізації хімічно узалежнених «Шанс» (м. Суми) 
Назва проекту: Впровадження міжнародних підходів роботи з 
опіоїдними анальгетиками медичними працівниками сімейної 
медицини м. Суми. Проведення заходів по проекту.  
Сума: 42 278 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут правових 
досліджень і стратегій» (м. Харків) 
Назва проекту: Моніторинг та захист прав пацієнтів 
«зачинених» від громадського контролю лікувальних закладів. 
Проведення заходів по проекту.  
Сума: 297 524 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналітики 
та адвокації» (м. Полтава) 
Назва проекту: Розвиток незалежного громадського Інтернет-
видання «Трибуна».  
Сума: 469060 грн.

Проекти, реалізовані 
Міжнародним фондом «Відродження»
Назва проекту: Розробка та виготовлення інформаційних 
матеріалів для проведення акцій до Всесвітнього дня боротьби 
з Гепатитом С (липень 2015 року), розміщення інформаційних 
матеріалів в медичних закладах України; виготовлення 
інформаційних матеріалів та поширення серед громадських 
організацій для проведення публічних акцій з відзначення 
Всесвітнього дня паліативної допомоги в Україні (жовтень 
2015 року).  
Сума: 392 176 грн.
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Назва проекту: Забезпечення участі української делегації 
в 14му Всесвітньому Конгресі Європейської асоціації 
паліативної допомоги 8-10 травня 2015 року. Учасники 
делегації — практикуючі лікарі, які надають паліативну допомогу, 
викладачі вищих медичних закладів, медичні сестри. Делегація 
представила в рамках Конгресу 3 постерні презентації. 
Сума: 383 371 грн.

Назва проекту: Проведення семінарів для сімейних лікарів 
Центрів первинної медико-санітарної допомоги та поліклінік 
міста Києва та Київської області «Обіг наркотичних речовин в 
закладах охорони здоров’я”, спільно з Державною службою з 
контролю за наркотиками, Міністерство внутрішніх справ, БФ 
«Мати Тереза», БФ «Соборність» та Асоціацією сімейних лікарів 
м. Києва та Київської області.  
Сума: 127 790 грн.

Назва проекту: Посилення потенціалу представників 
громадянського суспільства щодо участі у процесах прозорого 
та раціонального планування і використання бюджетних коштів 
у системі охорони здоров’я для забезпечення сталого розвитку 
програм зменшення шкоди та програм з паліативної допомоги 
в Україні та інших потреб охорони здоров’я.  
Сума: 613 394 грн.

Назва проекту: Забезпечення експертного супроводу в процесі 
роботи над напрямком з наркополітики.  
Сума: 114 493 грн.

Назва проекту: Проведення тренінгу з метою поширення серед 
партнерських організацій програмної ініціативи «Громадське 
Здоров’я» МФВ практичних навиків медіа-комунікацій, у тому 
числі онлайн, а також відпрацювання необхідних навичок 
публічних виступів по різних темах наркополітики.  
Сума: 141 041 грн.

Назва проекту: Організація та проведення Першого 
Національного Форуму з міжнародною участю з дитячої 
паліативної допомоги в м. Івано-Франківськ, 15–17 грудня 2015 
року. Форум зібрав понад  90 учасників з усієї України, зокрема 
практикуючих лікарів паліативної допомоги, педіатрів, соціальних 
працівників, волонтерів та організаторів охорони здоров`я. 
Сума: 384 867 грн.

Ромська програмна ініціатива

Кількість проектів: 47  
Сума: 7 424 663 гривень

Проекти грантоотримувачів:

Організація: Закарпатське обласне товариство ромів «Бахтало 
Дром» («Щаслива дорога») (м. Ужгород) 
Назва проекту: Функціонування Центру дошкільного навчання 
ромів при Ратівецькій ЗОШ I-II ст. Ужгородського району.  
Сума: 80 000 грн.

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття «Ром Сом» 
(м. Ужгород) 
Назва проекту: Продовження функціонування Центру 
дошкільного навчання ромських дітей с. Сюрте при Сюртівській 
ЗОШ I-II ст. Ужгородського району.  
Сума: 83 000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація ромів 
«КЭТАНЭ» (м. Херсон) 
Назва проекту: Всеукраїнська ромська конференція «Стратегія 
та стратегічні плани». Консолідація ромського народу.  
Сума: 197 750 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: 180 840 грн.

Організація: Міжнародна благодійна організація «Ромський 
жіночий фонд «Чіріклі» (м. Київ) 
Назва проекту: Розвиток і підтримка мережі ромських 
соціально-медичних посередників в 7-ми регіонах України.  
Сума: 509 780 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний фонд 
«Благо» (м. Ужгород)
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Назва проекту: Ромський центр розвитку дітей раннього віку: 
підготовка до школи.  
Сума: 93 075 грн.

Організація: Обласна громадська організація «Альянс ромен 
Черкащини» (м. Черкаси) 
Назва проекту: Посилення правових можливостей ромського 
населення Черкаської області: надання якісної правової 
допомоги, формування мережі з випускників Ромського 
освітнього фонду.  
Сума: 274 569 грн.

Організація: Львівська міська громадська організація 
«Молодіжне, історичне і культурно-просвітницьке товариство 
ромів «Терніпе» (м. Львів) 
Назва проекту: Підтримка участі ромів в громадському та 
соціально-економічному житті.  
Сума: 298 010 грн.

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття 
«Лаутарi» (Музикант) (м. Ужгород) 
Назва проекту: Продовження виїзних виступів ромського 
дитячого ансамблю «Лаутарі» з м. Ужгорода перед населенням 
ромських таборів у п`яти населених пунктах Закарпаття.  
Сума: 174 650 грн.

Організація: Громадська організація «Національно-культурне 
об`єднання «Амала» («Друзі») (м. Київ) 
Назва проекту: Сприяння у постановці вистави «Ром знає, 
де щастя шукає» на сцені ромського академічного театру 
«Романс».  
Сума: 241 796 грн.

Організація: Громадська організація Товариство циган 
Закарпаття «Рома» (м. Ужгород) 
Назва проекту: Відкриті слухання: подолання стереотипів щодо 
ромів через культурно-просвітницьку діяльність.  
Сума: 20 000 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний фонд 
«Благо» (м. Ужгород) 
Назва проекту: Розвиток ромських дітей раннього віку.  
Сума: 180 700 грн.

Організація: Громадська організація «Національно-культурне 
об`єднання «Амала» («Друзі») (м. Київ)

Назва проекту: Сприяння у виданні книги поезій Рані Романі 
«Народе мій, до тебе я звертаюсь».  
Сума: 128 625 грн.

Організація: Закарпатське обласне молодіжне ромське 
об`єднання «Романі Черхень» («Ромська зірка») (м. Ужгород) 
Назва проекту: Підтримка діяльності мережі центрів правової 
інформації та консультацій в Ужгороді та Ужгородському 
районі.  
Сума: 171 600 грн.

Організація: Чернігівське міське національно-культурне 
товариство «Неве Рома» (м. Чернігів) 
Назва проекту: Надання правової допомоги ромському 
населенню м. Чернігова та області на базі Центру для ромської 
громади.  
Сума: 53 750 грн.

Організація: Громадська організація «Правозахисний ромський 
центр» (м. Одеса) 
Назва проекту: Посилення правових можливостей ромських 
громад Одещини.  
Сума: 300 000 грн.

Організація: Товариство музичної культури циган Закарпаття 
«Лаутарi» («Музикант») (м. Ужгород) 
Назва проекту: Проведення в Ужгороді XVIII Міжнародного 
ромського джазового фестивалю «Пап-джаз-фест-2015».  
Сума: 85 350 грн.

Організація: Громадська духовно-просвітницька організація 
«Чачімо» (Харківська обл., м. Люботин) 
Назва проекту: Харківський ромський центр правової 
допомоги.  
Сума: 155 000 грн.

Організація: Закарпатське обласне молодіжне ромське 
об`єднання «Романі Черхень» («Ромська зірка») (м. Ужгород) 
Назва проекту: Викладання навчальних дисциплін у рамках 
інтегрованої сертифікатної програми «Ромські студії в УжНУ».  
Сума: 80 000 грн.
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Організація: Львівська міська громадська організація 
«Молодіжне, історичне і культурно-просвітницьке товариство 
ромів «Терніпе» (м. Львів) 
Назва проекту: Серія тренінгів для підвищення ефективності 
громадської діяльності ромської молоді.  
Сума: 120 000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Добробут нації» (м. Ужгород) 
Назва проекту: Впевнено в життя.  
Сума: 77 300 грн.

Організація: Чернігівська міська громадська організація 
«Романо дром» (м. Чернігів) 
Назва проекту: Територія довіри.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Громадська організація «Карпатське Агентство 
Прав Людини «Вестед» (м. Ужгород) 
Назва проекту: Ромська молодь — рушій системних змін у 
ромському житті.  
Сума: 130 950 грн.

Організація: Харківське обласне національно-культурне 
товариство циган «Ромен» (Харківська обл., с. Мала Данилівка, 
Дергачівський р-н) 
Назва проекту: Ромська молодь вимагає дотримання Закону.  
Сума: 103 000 грн.

Організація: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» (м. Київ) 
Назва проекту: Виконання Стратегії захисту та інтеграції 
ромської національної меншини: пошук кращих практик в 
освіті.  
Сума: 105 000 грн.

Організація: Громадська організація «МАРТ» (м. Чернігів) 
Назва проекту: Школа з прав людини для розвитку мережі 
ромських молодих правозахисників.  
Сума: 223 440 грн.

Організація: Благодійний фонд «Планета добрих людей» 
(м. Одеса) 
Назва проекту: Початок міцної дружби.  
Сума: 68 311 грн.

Організація: Благодійний фонд інформаційних та освітніх 
ініціатив «Розвиток» (Закарпатська обл., м. Мукачево) 
Назва проекту: Сприяння сталому розвитку ромської громади 
в м. Мукачево.  
Сума: 210 000 грн.

Організація: Громадська духовно-просвітницька організація 
«Чачімо» (Харківська обл., м. Люботин) 
Назва проекту: Школа молодого ромського правозахисника.  
Сума: 130 000 грн.

Організація: Міжнародна благодійна організація «Ромський 
жіночий фонд «Чіріклі» (м. Київ) 
Назва проекту: Ми пам`ятаємо.  
Сума: 22 000 грн.

Організація: Міська громадська організація «Екологія та 
соціальний захист» (#) 
Назва проекту: Центр надання правової допомоги ромським 
сім`ям.  
Сума: 55 640 грн.

Організація: Культурне товариство циган Закарпаття «Ром Сом» 
(м. Ужгород) 
Назва проекту: Проведення обласної ромської конференції.  
Сума: 19 000 грн.

Організація: Закарпатське обласне товариство циган «Амаро 
Дром» (м. Ужгород) 
Назва проекту: Ми такі, як ми є.  
Сума: 56 140 грн.

Організація: Громадська організація «Спілка ромської 
інтелігенції» (м. Кіровоград) 
Назва проекту: Переклад поеми українського класика 
Івана Котляревського «Енеїда» ромською мовою.  
Сума: 91 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інформаційно-
тренінговий центр громадських ініціатив» (м. Київ) 
Назва проекту: До сильної громади через взаєморозуміння 
громадян.  
Сума: 179 840 грн.
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Організація: Громадська організація «Карпатське Агентство 
Прав Людини «Вестед» (м. Ужгород) 
Назва проекту: Адвокасі кампанія на захист майнових прав 
ужгородських ромів з будинку Ужанської № 85.  
Сума: 131 990 грн.

Організація: Громадська організація «Правозахисний ромський 
центр» (м. Одеса) 
Назва проекту: Конкурс дитячих малюнків.  
Сума: 29 180 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація ромів 
«КЭТАНЭ» (м. Херсон) 
Назва проекту: Майбутнє ромських дітей в наших руках.  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Закарпатський обласний благодійний фонд 
«Благо» (м. Ужгород) 
Назва проекту: Театральні студії.  
Сума: 29 000 грн.

Організація: Чернігівське міське національно-культурне 
товариство «Неве Рома» (м. Чернігів) 
Назва проекту: Запобігання дискримінації ромських дітей в 
освітніх закладах на Чернігівщині.  
Сума: 30 000 грн.

Організація: Херсонське міське товариство циган (м. Херсон) 
Назва проекту: Крок ромів до європейських стандартів.  
Сума: 30 000 грн.

Проекти, реалізовані 
Міжнародним фондом «Відродження»
 
Назва проекту: Підтримка діяльності Правозахисного 
Ромського Центру в Одеській області. Надання первинної 
правової допомоги ромcькому населенню в регіоні. .  
Сума: 156 584 грн.

Назва проекту: Підтримка ініціатив професійного розвитку 
для ромської молоді програми стипендій «Право та 
гуманітарні дисципліни» Ромського освітнього фонду. В межах 
проекту 12 представників з числа стипендіатів Ромського 
освітнього фонду в Україні отримали стипендії на вивчення 
іноземної мови. Програмна ініціатива підтримала візит 
групи ромських студентів до Варшави на засідання ОБСЄ, 
ОДІПЛ, до м. Будапешт для участі у конференції Центрального 
європейського університету із захисту прав ромів у Європі, 
профінансовано стажування ромської молоді на базі 
неурядових організацій, організовано навчальні заходи із 
професійного розвитку і підтримано участь групи з 22-х 
стипендіатів у поїздці до м. Кишенев.  
Сума: 502 670 грн.

Назва проекту: Організація повного логістичного і змістовного 
супроводу відбору стипендіатів Ромського освітнього фонду 
у 2015 році: проведення публічних презентацій у 5-ти регіонах 
України, залучення експертів для оцінки аплікаційних форм, 
організація заходів із професійного розвитку стипендіатів 
програми «Прав і гуманітарні дисципліни» Усього в 
2015–2016 академічному році 121 представник ромської 
національної меншини став стипедіатом РОФ. .  
Сума: 787 341 грн.

Назва проекту: Підтримка проведення Міжнародного круглого 
столу «Пам`ять про Голокост у сучасній Україні: освітні 
практики та шляхи подальшого розвитку» в НаУКМА спільно 
з Посольством Угорщини і Центром дослідження історії 
Голокост та МОН. Участь у конференції взяли міжнародні 
експерти організації IHRA, викладачі університетів Центральної 
і Східної Європи. .  
Сума: 125 513 грн.
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Назва проекту: Проведення публічних презентацій 
моніторингового звіту виконання плану дій до Національної 
ромської стратегії захисту та інтеграції ромів на національному 
та міжнародному рівнях. Надання консультативної підтримки 
з боку запрошених експертів на підготовку й публікацію звіту 
«Моніторинг виконання плану заходів Стратегії соціального 
захисту і інтеграції ромської національної меншини до 2020 
року». Підтримано візит до Європейської комісії (Брюсель) 
з метою адвокації рекомендацій з просування політик щодо 
ромів в Україні. У межах проекту профінансовано організацію 
2-х публічних заходів із вирішення проблеми відсутності 
ідентифікаційних документів й ефективної реалізації державою 
своїх зобов`язань щодо ромської національної меншини 
у співпраці з ОБСЄ, контактний пункт Рома і Сінті.  
Сума: 170 092 грн.

Назва проекту: Проведення тренінгів з прав людини для 
ромської молоді. В межах проекту було проведено серію з 3-х 
дводенних навчальних заходів з недисримінації, адвокації, 
реалізації громадських кампаній для групи з 25 ромських 
молодіжних активістів, а також мережеву зустріч для ромської 
молоді. Результатом діяльності проекту є формування мережі 
ромських молодіжних правозахисників, яка бере участь 
у моніторингу дотримання прав людини і долучається до 
громадської діяльності в регіонах.  
Сума: 402 177 грн.

 

Програмна ініціатива 
«Громадські ініціативи нової України»

Кількість проектів: 100  
Сума: 30 573 892 гривень

Проекти грантоотримувачів:

Організація: Громадська організація «Центр медіареформи» 
(м. Київ) 
Назва проекту: »Стопфейк» — боротьба з неправдивою 
інформацією про події в Україні.  
Сума: 586 065 грн.

Організація: Громадська організація «Громадське радіо» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Говорить Донбас: запровадження політично 
нейтрального FM-мовлення у Донбаському регіоні.  
Сума: 262 730 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Станція «Харків» (м. Харків) 
Назва проекту: »Станція Харків»: Евакуація із зони АТО.  
Сума: 99 500 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Харків з тобою» (м. Харків) 
Назва проекту: Волонтерська диспетчерська. Евакуація 
цивільного населення.  
Сума: 75 000 грн.

Організація: Всеукраїнська професійна спілка «Незалежна 
медіа-профспілка України» (м. Київ) 
Назва проекту: Підтримка Об`єднаного центру допомоги 
журналістам НСЖУ та НМПУ.  
Сума: 1 410 047 грн.

Організація: Громадська організація «Інтерньюз — Україна» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Програма працевлаштування для журналістів 
з АР Крим, й окупованих територій Луганської та Донецької 
областей.  
Сума: 3 172 607 грн.



94

Організація: Громадська організація «Фонд «Європа ХХІ» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Школа лідерів змін-2.  
Сума: 287 350 грн.

Організація: Громадська організація «Львівський медіафорум» 
(м. Львів) 
Назва проекту: III Львівський медіа форум: «Медіа в час 
бурхливих змін».  
Сума: 159 230 грн.

Організація: Донецька обласна громадська організація 
«Донецький прес-клуб» (м. Київ) 
Назва проекту: Надання соціально-важливої інформації 
жителям Донеччини через тижневик «Говорит Донбасс».  
Сума: 300 000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Гіпократ-88» (м. Харків) 
Назва проекту: Підвищення соціальної адаптації жінок, які 
мають дітей з особливими потребами — переселенців з зони 
АТО шляхом психологічної підтримки та культурних заходів.  
Сума: 81 912 грн.

Організація: Громадська організація «Правозахисний центр 
«Поступ» (м. Київ) 
Назва проекту: Щотижнева газета «Інформатор»: підтримка 
мешканців зони конфлікту.  
Сума: 250 000 грн.

Організація: Громадська організація «Бахмут Український» 
(Донецька обл., м. Артемівськ) 
Назва проекту: Створення інформаційного порталу для 
висвітлення проблем прифронтового Артемівська.  
Сума: 13 313 грн.

Організація: Громадська організація «Громадське телебачення 
Одеси» (м. Одеса) 
Назва проекту: Студія для прямих ефірів незалежного інтернет-
каналу «Громадське телебачення Одеси».  
Сума: 34 117 грн.

Організація: Громадська організація «Клуб ділових людей» 
(м. Львів) 
Назва проекту: Львівський стартап центр.  
Сума: 1 499 468 грн.

Організація: Благодійна організація «Міжнародний 
благодійний фонд «Імпакт Хаб Одеса» (м. Одеса) 
Назва проекту: Бізнес-інкубатор для внутрішньо переміщених 
осіб.  
Сума: 1 499 935 грн.

Організація: Громадська організація «Кримська діаспора» 
(м. Київ) 
Назва проекту: IDP HUB — коворкинг для переселенців та Центр 
розвитку підприємницьких ініціатив.  
Сума: 1 485 800 грн.

Організація: Громадська організація «Рада підприємців селища 
Сартана «Єдність» (Донецька обл., м. Маріуполь) 
Назва проекту: Духовно-патріотичне виховання дітей 
дошкільного віку на засадах українського реєстрового 
козацтва.  
Сума: 27 648 грн.

Організація: Харківська обласна громадська організація 
«Асоціація приватних роботодавців» (м. Харків) 
Назва проекту: »Станція Успіху»: центр розвитку 
підприємницьких ініціатив ВПО у м. Харків.  
Сума: 1 499 618 грн.

Організація: Благодійний Фонд «Центр підтримки ініціатив» 
(м. Львів) 
Назва проекту: Діюча мережа сільськогосподарського 
молодіжного підприємництва через організацію регіонального 
кластеру та практично-прикладних навчальних центрів в 
Західній Україні.  
Сума: 93 787 грн.

Організація: Громадська організація «Віз-Арт» (м. Львів) 
Назва проекту: Другий конкурс кінопроектів ігрових фільмів 
соціального спрямування з висвітленням актуальних питань 
примирення, соціальної інтеграції суспільства та пост-
конфліктного врегулювання.  
Сума: 106 500 грн.
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Організація: Громадська організація «Майстерня мрій» 
(Львівська обл., м. Сокаль) 
Назва проекту: Організація літнього відпочинку дітей, батьки 
яких загинули, постраждали або беруть участь в АТО.  
Сума: 89 109 грн.

Організація: Громадська організація «Громадське. Волинь» 
(м. Луцьк) 
Назва проекту: Під градом змін: від якісної комунікації 
до якісної реформації.  
Сума: 100 350 грн.

Організація: Громадська організація «Кримськотатарський 
культурний центр «Кримський дім у Львові» (м. Львів) 
Назва проекту: Фестиваль переселенців та львів`ян.  
Сума: 114 400 грн.

Організація: Громадська організація «Бахмут Український» 
(Донецька обл., м. Артемівськ) 
Назва проекту: Створення, затвердження та введення 
в дію положення «Про громадські ініціативи».  
Сума: 107 390 грн.

Організація: Краматорська міська громадська організація 
«Фонд розвитку громади» (Донецька обл., м. Краматорськ) 
Назва проекту: Інформаційна платформа «На пульсі 
Краматорська».  
Сума: 63 050 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська рада 
об`єднаних мікрорайонів» (Запорізька обл., м. Бердянськ) 
Назва проекту: Залучення жителів Бердянська до контролю 
державних закупівель Бердянської міської ради.  
Сума: 57 750 грн.

Організація: Благодійна організація «Луганський обласний 
фонд «Крила надії» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Ресурсний центр для тимчасово переміщених 
осіб: надання правових, соціальних, психологічних та 
інформаційних послуг для реалізації прав та адаптації 
вимушених переселенців.  
Сума: 80 000 грн.

Організація: Благодійна організація «Міжнародний східно-
український благодійний фонд «Оберіг» (Луганська обл., 
м. Старобільськ) 
Назва проекту: Створення центру тимчасового 
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 
Старобільського району «Біржа одного дня».  
Сума: 114 375 грн.

Організація: Громадська організація «Вибір» (Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Місцевий бюджет м. Сєвєродонецька: 
прозорість через партнерство.  
Сума: 50 000 грн.

Організація: Громадська організація «Кризовий медіа-центр 
«Сіверський Донець» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Моніторинг регіональних ЗМІ вільних територій 
Луганщини під час місцевих виборів 2015 року.  
Сума: 70 000 грн.

Організація: Громадська організація «Сприяння розвитку 
Лисичанська» (#) 
Назва проекту: Створення антикризового штабу «Наш 
Лисичанськ».  
Сума: 80 000 грн.

Організація: Громадська організація «Трибун» (Луганська обл., 
м. Рубіжне) 
Назва проекту: Суспільно-політичний оглядач «Трибун».  
Сума: 80 100 грн.

Організація: Громадська організація «Свої люди» (Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Навчаємось діяти спільно.  
Сума: 50 000 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Станція «Харків» (м. Харків) 
Назва проекту: Станція Права: консультативний та навчальний 
центр для ВПО.  
Сума: 119 272 грн.
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Організація: Благодійний фонд «Харківський центр допомоги 
вагітним» (м. Харків) 
Назва проекту: »Help mama» — психологічна допомога та 
підтримка матерів з маленькими дітьми із числа вимушено 
переселених осіб.  
Сума: 48 536 грн.

Організація: Центр підтримки реформ (м. Харків) 
Назва проекту: Проект «Прозорий бюджет».  
Сума: 111 800 грн.

Організація: Харківська обласна молодіжна громадська 
організація «Проліска» (м. Харків) 
Назва проекту: Дім — ініціатива з забезпечення ВПО постійним 
житлом.  
Сума: 110 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр громадянських 
ініціатив» (м. Львів) 
Назва проекту: »Енергія Євромайдану» — в малі громади 
Центральної України: унікальна навчальна програма для 
громадських активістів.  
Сума: 150 000 грн.

Організація: Херсонське обласне відділення Соціологічної 
асоціації України (м. Херсон) 
Назва проекту: Театр порозуміння: дискусійна платформа 
Півдня України на основі документального театру.  
Сума: 83 050 грн.

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд 
«Об`єднання» (м. Херсон) 
Назва проекту: Громада: Відкрита ініціатива.  
Сума: 70 650 грн.

Організація: Громадська організація «Право на самозахист» 
(м. Одеса)Назва проекту: 2-ге травня. Трагедія, яка не повинна 
повторитися.  
Сума: 118 720 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Федерація дебатів України» (м. Дніпропетровськ) 
Назва проекту: Осіння дебатна школа 2015.  
Сума: 80 000 грн.

Організація: Федерація грецьких товариств України (Донецька 
обл., м. Маріуполь) 
Назва проекту: Молодіжний табір «Дружня міжнаціональна 
родина України».  
Сума: 80 000 грн.

Організація: Чернівецьке обласне громадсько-молодіжне 
екологічне об`єднання «Буквиця» (м. Чернівці) 
Назва проекту: Спільний простір для взаємодії.  
Сума: 120 000 грн.

Організація: Громадська організація «Українське громадянське 
суспільство» (м. Харків) 
Назва проекту: Видання громадянами місцевої громади 
Харкова та області незалежної, друкованої газети 
«Громадянське суспільство» двома мовами, зі створенням її 
електронної копії у вигляді Інтернет-порталу.  
Сума: 120 000 грн.

Організація: Громадська організація «Харківське громадське 
телебачення» (м. Харків) 
Назва проекту: Незалежний медіа-проект Харкова.  
Сума: 150 000 грн.

Організація: Громадська організація «Лабораторія 
законодавчих ініціатив» (м. Київ) 
Назва проекту: Місцеві вибори-2015: Школа лідерів громад.  
Сума: 781 420 грн.

Організація: Громадська організація «Реабілітаційний центр 
Святого Павла» (м. Одеса) 
Назва проекту: Соціально-психологічна реабілітація 
постраждалих від кризи та конфлікту в Україні «Волонтерська 
психологічна служба».  
Сума: 99 870 грн.
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Організація: Громадська організація «Громадське телебачення 
Одеси» (м. Одеса) 
Назва проекту: Студія для прямих ефірів незалежного Інтернет-
каналу «Громадське телебачення Одеси».  
Сума: 99 450 грн.

Організація: Сартанське товариство греків «Елліни Приазов`я» 
(Донецька обл., м. Маріуполь) 
Назва проекту: Ефективне оповіщення — збережені життя.  
Сума: 195 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут розвитку 
регіональної преси» (м. Київ) 
Назва проекту: Співфінансування сьомої Національної 
та Глобальної конференції журналістів-розслідувачів.  
Сума: 450 135 грн.

Організація: Молодіжна громадська організація «Прайд» 
(м. Ужгород) 
Назва проекту: Свідомий виборець — свідомий вибір.  
Сума: 148 690 грн.

Організація: Громадська організація «Центр локального 
самоврядування» (Київська обл., м. Біла Церква) 
Назва проекту: Відповідальний місцевий депутат.  
Сума: 67 750 грн.

Організація: Фонд розвитку громадських організацій 
«Західноукраїнський ресурсний центр» (м. Львів) 
Назва проекту: Детектор для кандидата.  
Сума: 113 950 грн.

Організація: Херсонська обласна молодіжна громадська 
організація «Фундація сприяння громадянської активності» 
(м. Херсон) 
Назва проекту: Молодіжна виборча мережа 
«Південь-Схід-Захід».  
Сума: 80 000 грн.

Організація: Громадська організація «Запорізька правозахисна 
група» (м. Запоріжжя) 
Назва проекту: Інформаційна кампанія «Голосуй 
чесно — обирай гідних!».  
Сума: 149 040 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Харків з тобою» (м. Харків) 
Назва проекту: ХарківGoingGlobal: Голосуй! Не гальмуй!  
Сума: 195 000 грн.

Організація: Одеська обласна організація Всеукраїнської 
громадської організації «Комітет виборців України» (м. Одеса) 
Назва проекту: Молодь VS «виборча гречка».  
Сума: 197 125 грн.

Організація: Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Федерація дебатів України» (м. Дніпропетровськ) 
Назва проекту: Студентські дебати: мисли критично, голосуй 
свідомо.  
Сума: 68 425 грн.

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд «Фонд 
освітніх ініціатив» (м. Київ) 
Назва проекту: Молодіжно-мобілізаційна кампанія «Твій 
голос — твоє майбутнє».  
Сума: 195 000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Демократичні ініціативи імені 
Ілька Кучеріва» (м. Київ) 
Назва проекту: Як зробити вибір українців свідомим і 
відповідальним?  
Сума: 247 580 грн.

Організація: Ізмаїльська міська громадська організація «Право 
на майбутнє» (Одеська обл., м. Ізмаїл) 
Назва проекту: Молодь обирає майбутнє!  
Сума: 68 439 грн.

Організація: Чернівецька обласна громадська організація 
«Культурний капітал» (м. Чернівці) 
Назва проекту: Мережа (Створення літературно-дискусійних 
просвітницьких платформ у 28 містах України на основі 
місцевих громадських ініціатив).  
Сума: 300 000 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська рада 
об`єднаних мікрорайонів» (Запорізька обл., м. Бердянськ) 
Назва проекту: Залучення молоді Бердянська до місцевих 
виборів 2015 та протидія підкупу виборців.  
Сума: 100 000 грн.
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Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд 
«Пацієнти України» (м. Київ) 
Назва проекту: Нова система охорони здоров`я України —  
від Одеси до всієї країни.  
Сума: 500 000 грн.

Організація: Громадська організація «Рада підприємців Одеси» 
(м. Одеса) 
Назва проекту: Антикорупційні дії з підтримки малого 
та  середнього бізнесу.  
Сума: 206 000 грн.

Організація: Громадська екологічна організація «Дельта» 
(м. Одеса) 
Назва проекту: Зупинимо корупцію в знищенні заповідних 
та природоохоронних земель у дельті Дністра.  
Сума: 250 000 грн.

Організація: Громадська організація «Захистимо Одесу разом» 
(м. Одеса) 
Назва проекту: Стоп корупція на громадському транспорті.  
Сума: 250 000 грн.

Організація: Благодійний фонд «Місцева ініціатива» (м. Одеса) 
Назва проекту: Антикорупційна громадська експертиза 
будівельної галузі Одещини.  
Сума: 209 506 грн.

Організація: Громадська організація «Центр військово-
політичних досліджень» (м. Київ) 
Назва проекту: Запобігання та протидія корупції у безпековому 
секторі Одеського регіону.  
Сума: 200 000 грн.

Організація: Татарбунарська районна громадська екологічна 
організація «Відродження» (Одеська обл., м. Татарбунари) 
Назва проекту: Громадське розслідування у сфері земельних 
відносин в прибережних захисних смугах водних об`єктів (3-х 
курортів Татарбунарського району).  
Сума: 250 040 грн.

Організація: Громадська організація «Центр «Соціальна дія» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Солідарність міцніша за тюрми: висвітлення 
справи «кримських заручників».  
Сума: 261 000 грн.

Організація: Громадська організація «Кримський центр 
ділового та культурного співробітництва «Український дім» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Повернення Криму: зміцнення інформаційного 
простору.  
Сума: 250 000 грн.

Організація: Громадська організація «Громадське радіо» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Говорить Донбас: радіомовлення в Донецькій 
та Луганській областях 2016.  
Сума: 1 100 000 грн.

Організація: Громадська організація «Центр медіареформи» 
(м. Київ) 
Назва проекту: »Stopfake» — боротьба з неправдивою 
інформацією про події в Україні.  
Сума: 2 398 457 грн.

Організація: Громадська організація «Центр медіареформи» 
(м. Київ) 
Назва проекту: »Stopfake» — боротьба з неправдивою 
інформацією про події в Україні. Запровадження та розвиток 
школи факт-чекінгу в Україні.  
Сума: 480 000 грн.

Організація: Громадська організація «Реабілітаційний центр 
Святого Павла» (м. Одеса) 
Назва проекту: Модель соціально-психологічної підтримки, 
ресоціалізації та сприяння успішній самореалізації 
ветеранів АТО.  
Сума: 145 000 грн.

Організація: Донецька обласна організація Всеукраїнської 
громадської організації «Комітет виборців України» (м. Київ) 
Назва проекту: Надання соціально-важливої інформації 
жителям Донеччини через тижневик «Говорит Донбасс».  
Сума: 200 000 грн.
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Організація: Громадська організація «Центр зайнятості вільних 
людей» (м. Київ) 
Назва проекту: »Воїну — гідна праця»: сприяння соціальній 
адаптації учасників АТО через працевлаштування, навчання 
та перекваліфікацію.  
Сума: 170 000 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива 
заради життя» (м. Миколаїв) 
Назва проекту: Посилення організаційної спроможності 
Центрів допомоги демобілізованим та їхнім сім`ям у 
Миколаївській області.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Херсонський обласний благодійний фонд 
«Джерело життя» (#) 
Назва проекту: Сприяння соціальній адаптації учасників 
АТО та їхніх родин через надання психологічної і юридичної 
допомоги.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Регіональна непідприємницька громадська 
організація «Центр соціального партнерства» (м. Суми) 
Назва проекту: Впровадження сталої моделі соціальної 
адаптації учасників АТО в Сумській області.  
Сума: 115 000 грн.

Організація: Громадська організація «Спілка ветеранів 
антитерористичної операції» (м. Харків) 
Назва проекту: Порада. Підтримка. Допомога.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Громадська організація «Українське 
громадянське суспільство» (м. Харків) 
Назва проекту: »Південний Пост» — пункт допомоги 
воїнам АТО на залізничному вокзалі м. Харкова.  
Сума: 50 000 грн.

Організація: Громадська організація «Волонтер Черкащини» 
(м. Черкаси) 
Назва проекту: Надання психологічної та юридичної допомоги 
військовослужбовцям — учасникам АТО, їх соціальна адаптація.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Український Католицький Університет Української 
Греко-Католицької Церкви (м. Львів) 
Назва проекту: Розробка методики соціально-психологічної 
підтримки адаптації учасників АТО на основі технік доказової 
психотерапії та впровадження її на основі моделі «навчання 
тренерів».  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Харківська обласна спілка «Молодіжні ініціативи» 
(м. Харків) 
Назва проекту: Формування сталої системи надання послуг 
з соціальної адаптації ветеранів АТО #ITRecruit.  
Сума: 145 000 грн.

Організація: Громадська організація «Студена» (м. Київ) 
Назва проекту: Проект адреналінотерапії «Яскрава година».  
Сума: 142 000 грн.

Організація: Громадська організація «Всеукраїнська 
правозахисна організація «Юридична сотня» (м. Київ) 
Назва проекту: Всеукраїнська гаряча лінія правової допомоги 
учасникам АТО та доступне інформаційне забезпечення.  
Сума: 160 000 грн.

Організація: Громадська організація «Українська асоціація 
фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Моніторинг та оцінка якості надання послуг 
психосоціальної адаптації очима ветеранів АТО.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Громадська організація «Київська міська спілка 
ветеранів АТО» (м. Київ) 
Назва проекту: Спілка ветеранів — надання комплексної 
допомоги учасникам АТО з реінтеграції в суспільство.  
Сума: 100 000 грн.

Організація: Громадська організація «Офіс регіонального 
розвитку» (м. Одеса) 
Назва проекту: Забезпечення діяльності громадської 
організації «Офіс регіонального розвитку».  
Сума: 787 911 грн.
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Організація: Громадська організація «Центр «Побратим» 
(Запорізька обл., м. Мелітополь) 
Назва проекту: Реабілітаційний центр учасників АТО 
та їхніх сімей «Побратим».  
Сума: 75 000 грн.

Організація: Всеукраїнська громадська організація «Незалежна 
асоціація телерадіомовників» (м. Київ) 
Назва проекту: Впровадження рекомендацій організаційного 
аудиту Національної ради України з питань телебачення 
і радіомовлення.  
Сума: 494 630 грн.

Організація: Громадська організація «Центр досліджень 
соціальних перспектив Донбасу» (м. Київ) 
Назва проекту: Створення радіоконтенту для прифронтових 
та окупованих територій Донбасу в межах конвергентної 
редакції сайту «ОстроВ».  
Сума: 320 000 грн.

Організація: Громадська організація «Антикорупційний офіс» 
(м. Одеса) 
Назва проекту: Громадський контроль діяльності 
Одеської міської ради.  
Сума: 405 750 грн.

Організація: Благодійна організація «Міжнародний 
благодійний фонд «Глобал Юкрейн» (м. Київ) 
Назва проекту: Лінія зворотного зв`язку з митних 
питань «ХЕЛП».  
Сума: 375 000 грн.

Проекти, реалізовані 
Міжнародним фондом «Відродження»
Назва проекту: Забезпечення участі експертів Тані Керсеван 
Смоквіної (Словенія) та Анджея Краєвського (Польща) 
у проведенні інституційного аудиту Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення.  
Сума: 169 676 грн.

Назва проекту: Підтримка діяльності «Антикорупційного 
офісу», який створюється громадськими активістами Одещини 
задля ефективної співпраці Одеської облдержадміністрації 
та громадянського суспільства у сфері протидії корупції.  
Сума: 388 731 грн.

Назва проекту: Залучення громадськості до процесу розробки 
та прийняття рішень шляхом створення експертних рад при 
головах Ізмаїльської та Біляївської райдержадміністрацій 
Одеської області. .  
Сума: 455 138 грн.
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Стратегічні дорадчі групи (SAG)

Кількість проектів: 25  
Сума: 28 870 323 гривень 

Проекти грантоотримувачів:

Організація: Громадська організація «Легкий бізнес» (м. Київ) 
Назва проекту: Реформа сектору управління державними 
підприємствами.  
Сума: 1 158 620 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут громадянського 
суспільства» (м. Київ) 
Назва проекту: Експертна та інформаційна підтримка процесу 
реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні.  
Сума: 1 762 559 грн.

Організація: Громадська організація «Легкий бізнес» (м. Київ) 
Назва проекту: Стратегічна дорадча група з дерегуляції.  
Сума: 1 880 063 грн.

Організація: Благодійний фонд «Інститут розвитку освіти» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Група стратегічного аналізу в освіті: 
дорожня карта реформ та Закон «Про освіту».  
Сума: 1 217 341 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій» (м. Київ) 
Назва проекту: Стратегічна дорадча група з економічних 
реформ в Україні (СДГ).  
Сума: 584 750 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут аналітики 
та адвокації» (м. Полтава) 
Назва проекту: Розвиток і впровадження базисних 
ІКТ-технологій і принципів e-government в Міністерстві 
інфраструктури України.  
Сума: 1 578 512 грн.

Організація: Громадська організація «Український кризовий 
медіа-центр» (м. Київ) 
Назва проекту: Проект щодо продовження роботи спеціальної 
Комунікаційної робочої групи з питань українських реформ 
(Медіа-центр реформ).  
Сума: 4 209 366 грн.

Організація: Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл 
Україна» (м. Кіровоград) 
Назва проекту: Збільшення прозорості Київського 
Інвестиційного Агентства та прозорої суспільству звітності.  
Сума: 1 741 347 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська рада смарт-
сіті» (м. Київ) 
Назва проекту: Он-лайн бюджет.  
Сума: 264 000 грн.

Організація: Громадська організація «Громадська рада смарт-
сіті» (м. Київ) 
Назва проекту: Розумне місто.  
Сума: 1 000 000 грн.

Організація: Громадська організація «Реформи.УА» (м. Київ) 
Назва проекту: Дерегуляція проти корупції.  
Сума: 1 480 733 грн.

Організація: Громадська організація «Центр політико-правових 
реформ» (м. Київ) 
Назва проекту: Сприяння реформі публічної адміністрації.  
Сума: 1 050 260 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій» (м. Київ) 
Назва проекту: Стратегічна дорадча група з економічних 
реформ в Україні.  
Сума: 219 700 грн.
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Організація: Громадська організація «Діксі Груп» (м. Київ) 
Назва проекту: Сприяння створенню незалежного регулятора 
в Україні.  
Сума: 794 648 грн.

Організація: Громадська організація «Український кризовий 
медіа-центр» (м. Київ) 
Назва проекту: Проект щодо продовження роботи спеціальної 
Комунікаційної робочої групи з питань українських реформ 
(Український Медіа-центр реформ).  
Сума: 1 150 000 грн.

Організація: Громадська організація «Експертна рада з питань 
розвитку газової промисловості та ринку природного газу» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Український газовий форум.  
Сума: 66 000 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація «Фонд 
Віктора Пінчука — Cоціальна Ініціатива» (м. Київ) 
Назва проекту: Підтримка молодих лідерів України.  
Сума: 281 415 грн.

Проекти, реалізовані 
Міжнародним фондом «Відродження»
Назва проекту: Центр підтримки реформ при Кабінеті Міністрів 
України — координаційно-комунікаційний майданчик між 
експертною спільнотою та Урядом у питанні вироблення та 
просування ключових реформ для України.  
Сума: 1 044 446 грн.

Назва проекту: Підготовка Дорожньої карти освітньої реформи 
з чіткими та прозорими критеріями визначення ефективності 
її реалізації, переліком короткотермінових завдань, які можна 
реалізувати ad hoc, шляхом поточної експертизи, аналізу 
та завдань середньострокової (3 роки) та довготривалої 
перспективи (5 років). Надання експертної підтримки у 
підготовці проекту закону «Про освіту”.  
Сума: 283 493 грн.

Назва проекту: Підтримка роботи Стратегічної дорадчої 
групи з реформування сектору управління державними 
підприємствами.  
Сума: 725 038 грн.

Назва проекту: Підтримка роботи Стратегічної дорадчої 
групи з дерегуляції .  
Сума: 447 859 грн.

Назва проекту: Підтримка законодавчого забезпечення 
реформ.  
Сума: 780 163 грн.

Назва проекту: Стратегічна дорадча група з реформування 
Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі України.  
Сума: 2 033 197 грн.

Назва проекту: Секретаріат Стратегічних дорадчих груп.  
Сума: 2 044 761 грн.

Назва проекту: Підтримка Проектного офісу з координації 
розроблення та впровадження реформ в Україні.  
Сума: 1 072 052 грн.
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Проекти, підтримані Правлінням МФВ

Кількість проектів: 41  
Сума: 17 907 099 гривень 

Проекти грантоотримувачів:

Організація: Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр 
досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Підготовка та видання книги 
«Майдан — революція гідності» (книга свідчень).  
Сума: 190 000 грн.

Організація: Спілка громадських організацій «Київський 
будинок прав людини» (м. Київ) 
Назва проекту: Документальна стрічка «Історія однієї 
технології» та адвокасі-кампанія на Сході України.  
Сума: 280 484 грн.

Організація: Громадська організація «Лабораторія 
законодавчих ініціатив» (м. Київ) 
Назва проекту: Продовження проекту «Нова якість українського 
парламенту: імпульс Майдану».  
Сума: 698 520 грн.

Організація: Всеукраїнська благодійна організація «Фонд 
Віктора Пінчука — Cоціальна Ініціатива» (м. Київ) 
Назва проекту: Підтримка молодих лідерів нової України.  
Сума: 297 951 грн.

Організація: Чернівецька обласна громадська організація 
«Культурний капітал» (м. Чернівці) 
Назва проекту: Публічні виступи-дискусії 
«Війна та культура — діалог ворогів?».  
Сума: 282 009 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут 
волонтерства та громадської співпраці» (м. Луцьк) 
Назва проекту: Діти України.  
Сума: 154 800 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
«Міжнародний центр перспективних досліджень» (м. Київ) 
Назва проекту: Використання світового експертного досвіду 
та проведення публічних консультацій в процесі внесення 
змін до Конституції України.  
Сума: 548 000 грн.

Організація: Міжнародна громадська організація 
«Міжнародний центр перспективних досліджень» (м. Київ) 
Назва проекту: Аналіз якості проведених реформ та їх 
міжсекторального впливу.  
Сума: 841 873 грн.

Організація: Конгрес національних громад України (м. Київ) 
Назва проекту: Кроки назустріч в часи війни: формування 
міжнаціональної і міжрегіональної толерантності у дітей, 
молоді та педагогів.  
Сума: 315 702 грн.

Організація: Громадська організація «Інтерньюз — Україна» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Експертна підтримка створення стратегії 
інформаційної політики та концепції інформаційної безпеки 
України.  
Сума: 413 965 грн.

Організація: Громадська організація «Український осередок 
міжнародного пен-клубу» (м. Київ) 
Назва проекту: Національне примирення та міжнародне 
порозуміння через культуру.  
Сума: 210 468 грн.

Організація: Донецька обласна громадська організація 
«Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу» 
(м. Вінниця) 
Назва проекту: Європейський розвиток Донецького 
національного університету у Вінниці.  
Сума: 6 987 548 грн.

Організація: Міжнародний благодійний фонд «Мистецька 
скарбниця» (м. Київ) 
Назва проекту: Всеукраїнський конкурс романів, кіносценаріїв, 
п`єс та пісенної лірики про кохання «Коронація слова» відзнака  
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та вшанування найкращих українських письменників в Україні 
та за її межами за 15 років існування проекту.  
Сума: 206 982 грн.

Організація: Громадська організація «Молодіжна варта знань» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Залучення волонтерів для підтримки 
військовослужбовців, що знаходяться в зоні АТО.  
Сума: 136 892 грн.

Організація: Громадська організація «Кризовий медіа-центр 
«Сіверський Донець» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк) 
Назва проекту: Порозуміння місцевої громади і 
військовослужбовців у м. Сєвєродонецьк Луганської області.  
Сума: 63 000 грн.

Організація: Громадська організація «Інститут медіа права» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Розвиток організаційного потенціалу 
організацій громадянського суспільства, що зосереджені на 
проведенні реформ.  
Сума: 434 000 грн.

Організація: Громадська організація «Банк культури» (м. Київ) 
Назва проекту: Створення віртуальної площадки для 
примирення та порозуміння через культуру.  
Сума: 143 492 грн.

Організація: Благодійна організація «Ялтинська Європейська 
стратегія» (м. Київ) 
Назва проекту: Участь українських незалежних експертів 
і провідних журналістів у роботі 12-ї Щорічної Зустрічі YES «Під 
загрозою: як доля нової України впливає на Європу та світ».  
Сума: 550 803 грн.

Організація: Чернівецька обласна громадська організація 
«Культурний капітал» (м. Чернівці) 
Назва проекту: Публічні виступи-дискусії 
«Війна та культура — діалог ворогів?».  
Сума: 197 500 грн.

Організація: Федерація грецьких товариств України 
(Донецька обл., м. Маріуполь) 

Назва проекту: Оздоровчо-культурний табір для дітей із зони 
АТО «Щаслива дитина — майбутнє нації».  
Сума: 154 224 грн.

Організація: Громадська організація «Центр візуальної 
культури» (м. Київ) 
Назва проекту: Київська бієнале 2015 — «Київська школа».  
Сума: 418 000 грн.

Організація: Громадська організація молоді з обмеженими 
фізичними можливостями «Гармонія» (м. Вінниця) 
Назва проекту: Регіональний форум «Включення людей 
з інвалідністю в процеси реформування».  
Сума: 215 000 грн.

Організація: Конгрес національних громад України (м. Київ) 
Назва проекту: Створення навчально-методичних 
рекомендацій з викладання європейських цінностей в Україні: 
семінар для педагогів формальної і неформальної освіти.  
Сума: 137 890 грн.

Організація: Міжнародна благодійна організація «Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти» (м. Київ) 
Назва проекту: Експертна спільнота порталу «Освітня політика»: 
підсилюємо процес реформування освіти.  
Сума: 212 702 грн.

Організація: Благодійний фонд «Патріот Миру» (м. Київ) 
Назва проекту: АРТ-десант (допомога воїнам та мешканцям 
прифронтових територій).  
Сума: 35 000 грн.

Організація: Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих 
ім. М. Островського (м. Київ) 
Назва проекту: Видання звукових журналів для інвалідів 
по зору.  
Сума: 27 442 грн.

Організація: Громадська спілка «Фонд Підтримки 
Реформ в Україні» (м. Київ) 
Назва проекту: »Go Global» — національна програма 
вивчення та популяризації іноземних мов.  
Сума: 304 867 грн.



Організація: Громадська організація «Родина Героїв 
«Небесної Сотні» (м. Київ) 
Назва проекту: Встановлення відзнак на честь 
Героїв Небесної Сотні.  
Сума: 425 885 грн.

Організація: Соціологічна асоціація України (м. Харків) 
Назва проекту: Реформи вищої школи України в оцінках 
учасників освітнього процесу.  
Сума: 130 600 грн.

Організація: Громадська організація «Слідство. Інфо» (м. Київ) 
Назва проекту: Розслідування скандалу навколо картин, 
викрадених з голландського музею і начебто знайдених 
в Україні.  
Сума: 91 838 грн.

Організація: ТОВ «Видавниче підприємство «Юніверс» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Видання книжки, інваліда з дитинства, 
Владислава Стольникова «Полудневий триптих».  
Сума: 32 519 грн.

Організація: Громадська організація «Молодіжна варта знань» 
(м. Київ) 
Назва проекту: Підтримка залучення 150 волонтерів для 
забезпечення військовослужбовців, що знаходяться в зоні 
АТО, маскувальними сітками, інформаційна допомога 
демобілізованим воїнам.  
Сума: 103 200 грн.

Організація: Український філософський фонд (м. Київ) 
Назва проекту: Майданчики критичної дискусії щодо змісту і 
процесу реформ в Україні.  
Сума: 132 400 грн.

Організація: Громадська організація «Харківське юридичне 
товариство» (м. Харків) 
Назва проекту: Верховенство права і реформи в Україні.  
Сума: 62 200 грн.

Організація: Громадська організація «Науково-видавниче 
об`єднання «Дух і Літера» (м. Київ) 
Назва проекту: Виготовлення макету й друк навчального 
посібника: Сергій Головатий «Про людські права. Лекції».  
Сума: 169 700 грн.

Організація: Міжнародна благодійна організація «Центр 
тестових технологій і моніторингу якості освіти» (м. Київ) 
Назва проекту: Експертна спільнота порталу «Освітня політика» 
за реформування освіти.  
Сума: 249 803 грн.

Проекти, реалізовані 
Міжнародним фондом «Відродження»
Назва проекту: Україна-Росія: діалог по той бік конфлікту.  
Сума: 450 868 грн.

Назва проекту: Підтримка Офісу зв’язку українських 
аналітичних центрів у Брюсселі.  
Сума: 1 018 294 грн.

Назва проекту: Франко-українська програма обміну 
для студентів та викладачів із делокалізованих 
університетів Донбасу.  
Сума: 244 607 грн.

Назва проекту: Аналіз документів Українського центру 
оцінювання якості освіти та нормативно-правової бази 
щодо авторського права на комп’ютерні програми.  
Сума: 54 655 грн.

Назва проекту: Участь експертів та менеджерів провідних 
українських аналітичних центрів у програмі «Українська 
лабораторія у Брюсселі: ярмарок проектних ідей на підтримку 
реформ в Україні».  
Сума: 281 416 грн.
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ПРАВЛІННЯ

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

Євген Бистрицький
Виконавчий директор
bystrytsky@irf.ua

Інна Підлуська
Заступник 
Виконавчого директора 
pidluska@irf.ua

Наталія Саннікова
Фінансовий директор
sannikova@irf.ua

Григорій Баран
Секретар Правління
h.baran@irf.ua

Олександр Брягін
Юрисконсульт 
briagin@irf.ua

НАГЛЯДОВА РАДА

Роман Шпорлюк, Голова
Рефат Чубаров
Іван Дзюба
Василь Куйбіда
Борис Тарасюк
Наталія Яковенко
Оксана Забужко

АДМІНІСТРАЦІЯ

Керівні органи МФВ
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Програмні ініціативи
Програмна ініціатива 
«Демократична практика»

Олексій Орловський, Директор
orlovsky@irf.ua
Лілія Баран, Менеджер 
baran@irf.ua
Тетяна Кухаренко, Менеджер 
kukharenko@irf.ua
Софія Голота, Менеджер
golota@irf.ua
Олена Луцишина, Координатор 
lutsishina@irf.ua

Програмна ініціатива 
«Права людини і правосуддя»

Роман Романов, Директор
romanov@irf.ua
Ліана Мороз, Менеджер
moroz@irf.ua
Василина Яворська, Менеджер
yavorska@irf.ua
Ольга Гальченко, Менеджер
halchenko@irf.ua
Ярина Лакіш, Асистент
lakish@irf.ua

Програмна ініціатива 
«Громадянські ініціативи Нової України» 

Станіслав Лячинський, Директор
liachinskiy@irf.ua
Любов Михайлова, Менеджер 
mykhaylova@irf.ua
Юлія Велла-Стасів, 
Менеджер проекту МФВ 
«Експертна підтримка Надзвичайної 
програми для відновлення України» 
vella-stasiv@irf.ua

Європейська програмна ініціатива 

Дмитро Шульга, Директор
shulga@irf.ua
Олена Романова, Координатор 
romanova@irf.ua
Ольга Квашук, Координатор проектів 
kvashuk@irf.ua
Тетяна Лопащук, Координатор проекту 
«Kiewer Gespräche / Київ Діалог» 
lopashchuk@irf.ua

Програмна ініціатива 
«Громадське здоров’я»

Вікторія Тимошевська, 
Директор 
tymoshevska@irf.ua
Олена Кучерук, 
Менеджер
kucheruk@irf.ua
Ксенія Шаповал, 
Менеджер 
shapoval@irf.ua
Ярослава Шуляк, 
Координатор
shuliak@irf.ua
Олександра Мельник, 
Асистент
melnyk@irf.ua

Ромська програмна ініціатива 

Ольга Жмурко, 
Директор
zhmurko@irf.ua
Олександр Шваюн, 
Менеджер
shvaiun@irf.ua
Мар’яна Магомедова, 
Асистент 
magomedova@irf.ua
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Регіональні представництва МФВ

Оксана Дащаківська, 
Керівник (Захід)
dashchakivska@irf.ua
Євген Попов, Керівник (Південь)
popov@irf.ua
Олена Розсказова, Керівник (Схід)
rozskazova@irf.ua

Стратегічні дорадчі групи

Катерина Семенюк, 
Офіс-менеджер секретаріату
semenyuk@irf.ua

PR-департамент

Костянтин Гришко, 
PR-менеджер 
gryshko@irf.ua
Радослава Чекмишева, 
PR-координатор 
chekmysheva@irf.ua

HR-департамент

Христина Шульга,
Керівник 
k.shulga@irf.ua

Відділ управління проектами

Геннадій Деркач, 
Старший Фінансовий менеджер 
derkach@irf.ua 
Юлія Гордонна, 
Фінансовий менеджер
gordonna@irf.ua
Світлана Мякушко, 
Інформаційний консультант
myakushko@irf.uaФінансовий департамент

Неля Вишневська, 
Головний бухгалтер
vishnevska@irf.ua
Віра Савчук, Заступник Головного 
бухгалтера
savchuk@irf.ua
Ольга Надточій, Бухгалтер
nadtochiy@irf.ua

Технічний відділ

Володимир Залозний,
Керівник
zalozniy@irf.ua
Олександр Шкуліпа, 
Адміністратор
shkulipa@irf.ua

Приймальня

Наталія Дворова, Керівник 
dvorova@irf.ua
Євген Адаменко, 
Інформаційний консультант
adamenko@irf.ua
Віталій Безворотній, 
Інформаційний консультант 
bezvorotniy@irf.ua

Співробітники МФВ
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Контакти

Телефон: +38 (044) 461 97 09
Факс: +38 (044) 486 76 29
Адреса: 04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 46
E-mail: irf@irf.ua
FB-сторінка: facebook.com/irf.ukraine



Річний звіт—2015

Більше інформації на нашому сайті та ФБ-сторінці:

www.irf.ua www.facebook.com/irf.ukraine


