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ОЛЕКСАНДР СУШКО 

Виконавчий директор Фонду 

ОЛЬГА АЙВАЗОВСЬКА 

Голова Правління Фонду 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

Рік 2019-й розчинив нові вікна можливостей для України, а значить, і для її 
громадянського суспільства, яке є основним партнером Міжнародного фонду 
«Відродження». Політичні зміни, здійснені у демократичний спосіб – це завжди шанс. 
Однак, як і будь-який шанс, це лише можливість, а не гарантія руху вперед.   

Наближення влади до широких верств суспільства, краще реагування на суспільні запити, 
долання дистанції між державою та громадянами – такими були типові сподівання року, 
що минув. Водночас, окреслилися й ризики розмивання деяких важливих  здобутків 
нової України, відступу в реформах та політиці національної безпеки. Різнобарвна 
емоційна хвиля, яка слідувала за зміною влади, очікувано виявилась досить 
короткостроковою і швидко минула. Однак відчуття надійності та послідовності шляху, 
яким ми рухаємося, наразі не настало.  

Як правильно оцінити існуюче вікно можливостей і скористатися ним, уникаючи як 
завищених очікувань, які несуть неминучі розчарування, так і фрустрації, яка демотивує? 
Які суспільнокорисні цілі можуть бути досягнуті в чинних історичних умовах? Кожен з вас 
давав свою відповідь на це питання, а ми намагались допомогти виявити точки 
застосування вашої енергії та працювати разом.  

На щастя, громадянське суспільство залишається розмаїтим та продовжує формувати 
правила взаємодії, або комунікації з владою і опозицією, шукаючи баланс між 
політичною нейтральністю та ефективністю адвокації реформ.  

Громадськість була активною, коли йшлося про суспільно-чутливі реформи 
(децентралізація, медицина, освіта, протидія корупції, прозорість та підзвітність влади, 
виборче законодавство), захист прав людини, зокрема, вразливих груп, підтримку 
європейського вектору розвитку та просування українських інтересів за кордоном. Ми 
намагались бути поруч і спільно з активною частиною суспільства формувати і втілювати 
порядок денний, спрямований на зміцнення демократичних основ держави і 
верховенства права.   
2019 рік сприяв усвідомленню того, що швидкі зміни можуть бути ненадійними, а для 

того, щоб досягти сталого результати, треба вміти грати в довгу. Це підтверджується 

подальшим розвитком подій, тож бажаємо усім наполегливості, терпіння та стратегічної 

мудрості.    
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ХТО МИ? 

Міжнародний фонд «Відродження» — одна з найбільших українських благодійних фундацій, що з 1990-го року розбудовує в Україні 

відкрите суспільство де кожен почує себе гідно, де громадяни включені в творення держави, а влада є прозорою та відповідальною. Ми 

будуємо Україну, в якій права людини надійно захищені, а позитивні зміни працюють    на благо громадян. 

Фонд заснований філантропом Джоржем Соросом і є частиною міжнародної мережі Фундацій Відкритого Суспільства (Open Society 

Foundations) 

ПРАВА ЛЮДИНИ   

ТА ПРАВОСУДДЯ 

ДЕМОКРАТИЧНА 

ПРАКТИКА 

ГРОМАДСЬКЕ         

ЗДОРОВ’Я 

ЄВРОПЕЙСЬКА 

ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНИЙ      

КАПІТАЛ 

РОМСЬКА           

ПРОГРАМА 

Програми Фонду 

Посилення правової 

спроможності місцевих 

громад: моніторинг та 

документування 

порушень прав 

людини: реформування 

кримінальної юстиції 

краща якість публічної 

політики; дієві 

інструменти боротьби 

з корупцією; 

підзвітність й 

відповідальність влади 

перед громадянами; 

захист довкілля 

ефективна та 

недискримінаційна 

система охорони 

здоров’я; прозоре 

використання 

бюджетних коштів; 

рівний доступ до 

необхідних ліків 

ефективне виконання 

Угоди про асоціацію 

Україна-ЄС; посилення 

міжнародної 

підтримки України  

розвиток 

спроможнoсті 

самоорганізованих 

громадських ініціатив; 

громадянський діалог                   

і порозуміння; 

краудфандинг 

протидія дискримінації 

ромів; розвиток 

молодіжного 

ромського лідерства; 

залучення ромів до 

суспільних процесів 

РОЗВИВАЄМО ВІДКРИТЕ РОЗМАЇТЕ СУСПІЛЬСТВО НА ОСНОВІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 



 5 

 5 

РОЗВИВАЄМО ВІДКРИТЕ РОЗМАЇТЕ СУСПІЛЬСТ-

Що об’єднує діяльність усіх програм? 

Де працює Фонд? 

Центральний офіс Фонду знаходиться в Києві.  

Також працює 4 регіональні представництва: 

 Західноукраїнське представництво у Львові (Львівська, Закарпатська, Волинська 

Рівненська, Чернівецька, Тернопільська області); 

 Південноукраїнське представництво у Одесі (Одеська, Миколаївська, 

Херсонська області); 

 Східноукраїнське представництво у Харкові (Харківська, Сумська, Полтавська, 

Донецька, Луганська області); 

 Придніпровське представництво у Дніпрі (Дніпропетровська, Кіровоградська, 

Запорізька області). 

 

Підтримуємо активне і 

відкрите громадянське 

суспільство, що змінює 

Україну 

Творимо середовище,                 

у якому ці зміни 

«запрацюють» 

Пробуджуємо запит на 

відкритість, справедливість, 

інклюзивність 

Допомагаємо пом’якшити 

наслідки конфліктів 

Розвиваємо громадянську 

активність 

Створюємо моделі для 

втілення державою 
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КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗА 2019 РІК 

335,2 
мільйонів гривень витрачено на розвиток 

громадянського суспільства 

429 
проєктів підтримав Фонд 

239 
організацій отримали підтримку від Фонду 

У порівнянні з попереднім роком загальний бюджет фонду дещо зріс - з 253 мільйонів гривень до 335 мільйонів 

гривень. Кількість підтриманих організацій залишилась практично незмінною, як і кількість підтриманих проектів -  

на 20 більше. Середній розмір гранту дещо знизився і склав 511 тис. грн.  

Найбільшими грантерами Фонду у 2019 році стали «Інститут миру і порозуміння», «Слідство.Інфо», «Українська фун-

дація правової допомоги», «Європа без бар’єрів», «Львівський медіафорум», «Transparency International Україна», 

«Інститут раннього втручання».  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО           

КУРСУ УКРАЇНИ  



 8 

 8 
01    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

ПРОСУВАННЯ  

УКРАЇНСЬКИХ  

ІНТЕРЕСІВ НА  

МІЖНАРОДНОМУ 

РІВНІ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми віримо, що громадянське суспільство може внести свій значимий внесок у 

просування українських інтересів на міжнародній арені. Ми допомагали просувати 

аналітику про події в Україні для західних експертів та чиновників, адвокатували 

корисні для України зміни в політиці Східного партнерства ЄС і проводили профільні 

форуми та дискусії з країнами-сусідами – Польщею та Білоруссю. Завдяки роботі 

платформи «Київський діалог» ми актуалізовували український порядок денний для 

Німеччини. Ми підтримали проведення Української лабораторії в Брюсселі, яка 

зібрала разом єврочиновників, а також українських та європейських експертів.  

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

В умовах війни з Росією, західні партнери є опорою як для економічного розвитку 

України, так і для стримування агресора. Критично-важливо зберігати підтримку 

України та просувати українські інтереси серед західних стейкхолдерів. 

 

 

В Гаазі представили 

звіт про порушення 

прав людини в 

окупованому Криму 

 

 

kyiv-dialogue.org/uk/

nimecko-ukrajinska-

platforma  

Як має змінитися 

політика ЄС щодо 

Східного 

партнерства? 

Четверта  

Українська 

Лабораторія в 

Брюсселі  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

 
7 подаль до 

Міжнародного 

кримінального суду 

стосуються вчинених 

Росією злочинів  

https://www.irf.ua/eksperti_rozkazali_yak_mae_zminitisya_politika_es_schodo_skhidnogo_partnerstva_a_takozh_otsinili_evrointegratsiyni_uspikhi_ukraini/
https://www.irf.ua/ukrpol2019/
https://www.kyiv-dialogue.org/uk/nimecko-ukrajinska-platforma.html
https://www.irf.ua/vibori_2019_roku_v_ukraini_ta_es_dumki_uchasnikiv_chetvertoi_ukrainskoi_laboratorii_v_bryusseli/
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2832931-v-gaage-predstavili-otcet-o-naruseniah-prav-celoveka-v-okkupirovannom-krymu.html
https://www.irf.ua/eksperti_rozkazali_yak_mae_zminitisya_politika_es_schodo_skhidnogo_partnerstva_a_takozh_otsinili_evrointegratsiyni_uspikhi_ukraini/
https://ukraine-office.eu/2019-elections-in-ukraine-and-the-eu-through-common-challenges-to-common-future/
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2832931-v-gaage-predstavili-otcet-o-naruseniah-prav-celoveka-v-okkupirovannom-krymu.html
https://www.irf.ua/eksperti_rozkazali_yak_mae_zminitisya_politika_es_schodo_skhidnogo_partnerstva_a_takozh_otsinili_evrointegratsiyni_uspikhi_ukraini/
https://www.kyiv-dialogue.org/uk/nimecko-ukrajinska-platforma.html
https://ukraine-office.eu/2019-elections-in-ukraine-and-the-eu-through-common-challenges-to-common-future/
https://helsinki.org.ua/articles/ukrajinska-delehatsiya-v-haazi-vzyala-uchast-v-obhovorenni-problem-mizhnarodnoho-pravosuddya/
https://helsinki.org.ua/articles/ukrajinska-delehatsiya-v-haazi-vzyala-uchast-v-obhovorenni-problem-mizhnarodnoho-pravosuddya/
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01    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

ПРОТИДІЯ 

АНТИУКРАЇНСЬКІЙ 

ТА АНТИЗАХІДНІЙ 

ПРОПАГАНДІ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми продовжуємо боротися з маніпуляціями та дезінформацією, яку російські агенти 

впливу поширюють про Україну як закордоном, так і в її межах. Ми допомагали у 

створенні дослідження про дію російської пропаганди щодо України у Британії 

«Weaponizing news», підтримували платформу Ukraine.World, яка поширює правдиві 

факти про Україну для англомовних аудиторій та ровінчує фейки, дослідження 

історичної пропаганди Росії щодо України від Internews,  українські майданчики 

texty.org.ua та VoxUkraine, які досліджують і протидіють фейкам та маніпуляціям 

всередині України та інші проекти. Ми викриваємо російську пропаганду під час 

закордонних візитів та зустрічей з міжнародними партнерами.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Дезінформація про Україну – це частина гібридної агресії Росії проти України. Ми 

працюємо, щоб мінімізувати негативний вплив та просувати правдиву інформацію 

щодо України. Це допомагає зберігати підтримку країн-союзниць та протистояти у 

війні з Росією.  

82% новин про 

Україні, які Росія 

поширює в Британії, 

присвячені провалам 

 

ukraineworld.org 

Як протидіяти 

поширенню 

дезінформації в 

медіа і соцмережах? 

Ре-візія історії 

Російська історична 

пропаганда та 

Україна  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.irf.ua/weaponizing_news_pres/
https://www.prostir.ua/?news=svoboda-slova-proty-informatsijnoji-bezpeky-klyuchovi-tezy-z-zahodu-ukraineworld-na-kyjivskomu-bezpekovomu-forumi-2019
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2803910-prezentuvali-knigu-pro-sprobi-rf-perepisati-ukrainsku-istoriu.html
https://texty.org.ua/articles/91380/Jak_protydijaty_poshyrennu_dezinformaciji_v_media_i-91380/
https://voxukraine.org/uk/
https://www.irf.ua/rosijskyj-vplyv-rosiyi-v-ukrayini-cze-ajsberg-bilshu-chastynu-yakogo-ne-vydno/
https://www.irf.ua/weaponizing_news_pres/
https://texty.org.ua/articles/91380/Jak_protydijaty_poshyrennu_dezinformaciji_v_media_i-91380/
https://internews.ua/storage/app/media/Re_vision_2019_ua.pdf
https://www.irf.ua/weaponizing_news_pres/
https://ukraineworld.org/
https://texty.org.ua/articles/91380/Jak_protydijaty_poshyrennu_dezinformaciji_v_media_i-91380/
https://internews.ua/storage/app/media/Re_vision_2019_ua.pdf
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01    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

ПРОСУВАННЯ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  

В УКРАЇНІ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми не втомлювались розповідати українцям про те, чому ЄС – наш ключовий 
партнер. Ми провели 7 вебінарів про ЄС – від соціальної та енергетичної політики до 
участі в грантових програмах ЄС. На Прометеусі з’явився перший відкритий онлайн-
курс про європейську зовнішню політику. Ми підтримали конференції Офісу Віце-
прем’єр-міністра “Євроінтеграція: сила  можливостей” та ряд презентацій та дискусій 
про ЄС у містах-обласних центрах, а також профільні навчання про ведення бізнесу з 
ЄС у регіонах. Ми профінансували аналіз євроінтеграційних обіцянок політичних 
партій, рейтинг європейської інтеграції областей та безліч інформаційних матеріалів, 
що розповідають українцям, що таке ЄС та європейські політики насправді.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Інформаційний простір переповнений фейками та маніпуляціями про ЄС. Ми 

переконані, що як експертні середовища, так і українці загалом мають володіти 

максимально якісно та детальною інформацією про ЄС та можливості, які відкриває 

євроінтеграція перед Україною.  

Євроінтеграційні 

обіцянки політичних 

партій:  аналіз 

передвиборчих 

 

Вебінар  

«Спільні політики ЄС: 

уроки для України» 

Євромапа України. 

Рейтинг 

європейської 

інтеграції областей 

Онлайн-курс 

«Європейська 

зовнішня політика: 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Що дає  

асоціація з ЄС? 

https://lb.ua/world/2019/07/18/432344_ievrointegratsiyni_obitsyanki.html
https://www.prostir.ua/event/vebinar-sotsialna-polityka-es-uroky-dlya-ukrajiny/
https://www.prostir.ua/?library=vebinar-enerhetychna-polityka-es-uroky-dlya-ukrajiny
https://www.prostir.ua/event/vebinar-yak-vzyaty-uchast-u-prohrami-es-z-doslidzhen-ta-innovatsij-horyzont-2020-likbez-dlya-pochatkivtsiv/
https://www.irf.ua/startue_onlaynkurs_evropeyska_zovnishnya_politika_prosto_pro_skladne/
https://www.irf.ua/startue_onlaynkurs_evropeyska_zovnishnya_politika_prosto_pro_skladne/
https://www.kmu.gov.ua/news/ivanna-klimpush-cincadze-deyaki-politiki-namagayutsya-peretvoriti-yevrointegraciyu-ukrayini-na-novij-komunizm
https://poglyad.te.ua/podii/dlya-molodi-ternopolya-vidbudetsya-prezentatsiya-evropejskoho-molodizhnoho-fondu.html
https://gk-press.if.ua/uspihy-pereshkody-u-frankivsku-govoryly-pro-shlyah-yevropy/
https://gurt.org.ua/news/trainings/51037/
https://lb.ua/world/2019/07/18/432344_ievrointegratsiyni_obitsyanki.html
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Euromap-ukr-web.pdf
https://www.prostir.ua/?library=scho-daje-nam-asotsiatsiya-z-es-seriya-broshur
https://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/scho-dae-asotsiatsiya-z-es
https://www.youtube.com/watch?v=0eOmbPZnIbI&list=PLXuYySJWYUvwm7zp_6FtxcaQryAAL-K2v&index=7
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Euromap-ukr-web.pdf
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+EUFP101+2019_T3/about
https://internews.ua/storage/app/media/Re_vision_2019_ua.pdf
https://www.irf.ua/weaponizing_news_pres/
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01    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ  

САНКЦІЙ  

ДЛЯ РОСІЇ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Спільно з дипломатами, ми працювали над збереженням санкцій для Росії, яка з 

2014 року веде війну проти України. Ми підтримували моніторинг порушень 

міжнародних санкцій у сфері морського, а й авіаційного транспорту через ведення і 

щотижневе оновлення «Чорного списку» порушників, який веде Майдан 

закордонних справ. Спільно з InformNapalm, ми документували порушення прав 

людини в Криму та доносили цю інформацію до західних партнерів. Ми допомагали 

відстоювати та розширювати санкції щодо будівництва «Північного потоку 2», а 

також підтримували дискусійні майданчики про загрози Росії та видання книг про 

російську окупацію.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Санкції для Росії - це важливий інструмент зовнішньої політики на стримування 

ескалації та дотримання прав людини. Вони є формою тиску на країну-агресора для 

потенційного врегулювання конфлікту на Сході України.  

 

Північний Потік-2. 

Щоб Європа чула,  

ми маємо говорити 

 

blackseanews.net  

Крим за завісою. 

Путівник зоною 

окупації 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.blackseanews.net/read/148135
https://petrimazepa.com/uk/krim_za_zavisoyu_putivnik_zonoyu_okupacii
https://blog.liga.net/user/opavlenko/article/34789
https://vlasnasprava.ua/u-lvovi-mizhnarodni-eksperti-z-bezpeki-obgovoryat-rosijsku-zagrozu-dlya-ievropi/
https://blog.liga.net/user/opavlenko/article/34789
https://www.blackseanews.net/tag/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F %D0%B8 %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD %D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0
https://informnapalm.org/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1rimea_behind_the_curtain_UA.pdf
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01    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

ПОДОЛАННЯ            

БЕЗКАРНОСТІ ЗА   

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ 

ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Росія має відповісти за воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного 
права в Криму та на Донбасі. Для цього ми підтримували документування злочинів 
вздовж лінії розмежування на Донбасі, допомагали в ідентифікації російських солдат, 
що воювали на Донбасі та передавали інформацію про воєнні злочини та утиски 
свобод Росії в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Ми видали в Україні посібник 
з притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини та провели міжнародну 
конференцію, присвячену цій темі. Окремо ми досліджували порушення прав 
людини в Криму в контексті нав’язування громадянства, що стало частиною 
загального позову України до Росії. За підтримки Фонду була зібрана і передана 
міжнародним партнерам інформація про мілітаризацію окупованого Криму. Завдяки 
співпраці з фондом, українські правозахисники приймали участь у дискусіях  на базі 
Міжнародного кримінального суду в Гаазі 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Отримані дані допомагають Україні за допомогою міжнародного тиску стримувати 

російську агресії, а в майбутньому допоможуть довести неправомірність дій Росії та 

домогтися компенсації за її дії часів окупації.  

 

Росія нав’язує 

громадянам 

громадські 

обов’язки—адвокат 

 

blackseanews.net 

«Судочинство» в 

окремих районах 

Сходу України. 

Аналітичний огляд 

Права людини 

в контексті 

нав’язування 

громадянства 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Як Міжнародний 

кримінальний суд 

може допомогти 

Україні розслідувати 

злочини Росії? 

Презентація книги 

«Крим за завісою. 

Путівник зоною 

окупації» 

https://gurt.org.ua/news/informator/51197/
https://ukranews.com/other/631031-aktivisty-obnarodovali-spiski-pogibshih-v-boyah-pod-shirokino-sredi-kotoryh-12-rossijskih-naemnikov
https://events.ukrinform.com/event/27032-do-gaagzkogo-sudu-pidgotovleno-zvit-z-dokazami-voyennih-zlochiniv-dnr-lnr
https://credo.pro/2019/06/239101
https://credo.pro/2019/06/239101
https://www.irf.ua/ukrainskoyu_viyshov_posibnik_zi_stvorennya_mekhanizmiv_prityagnennya_do_vidpovidalnosti_za_naytyazhchi_zlochini/
https://ua.vkadri.com/video/mignarodnyi-fond-vidrodgennia-vidpovidalnist-za-naitiagchi-zlochyny-moglyvosti-dlia-ukrainy-den-2.html
https://ua.vkadri.com/video/mignarodnyi-fond-vidrodgennia-vidpovidalnist-za-naitiagchi-zlochyny-moglyvosti-dlia-ukrainy-den-2.html
https://www.irf.ua/zmushuyuchi_krimchan_primusovo_nabuvati_gromadyanstvo_rosiya_porushue_ikh_pravo_na_vlasnu_identichnist_notatki_z_diskusii_krimchani_tse_ukraintsi/
https://www.blackseanews.net/read/150566
https://helsinki.org.ua/articles/ukrajinska-delehatsiya-v-haazi-vzyala-uchast-v-obhovorenni-problem-mizhnarodnoho-pravosuddya/
https://ru.krymr.com/a/news-rossia-navyazivaet-krimchanam-obyazannosti/29838329.html
https://www.blackseanews.net/read/150566
https://www.slideshare.net/CentrePravo/20142018-140144909
https://drive.google.com/file/d/109ZY5INs8PB8VFFvPlecnwL4N8SabsT3/view
https://www.youtube.com/watch?v=D-0kjs8Y_08&feature
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bPBiVXs5F3k&feature=emb_logo
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01    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ 

УГОДИ ПРО  

АСОЦІАЦІЮ З ЄС  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Під час підписання Угоди про Асоціацію з ЄС Україна взяла на себе величезну 
кількість зобов’язань щодо впровадження стандартів ЄС. Вже 5-й рік ми слідкували та 
допомагали у їх виконанні. Ми створили перший в Україні курс про Асоціацію з ЄС та 
аналізували динаміку виконання Угоди про Асоціацію, як в цілому, так і в окремих 
сферах. Аналіз містив не лише дані про виконання, але й план дій для Уряду – що 
робити далі. Також Фонд підтримував ряд досліджень у сфері співпраці між Україною 
та ЄС і формування секторальних порядків денних.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Від того, наскільки успішно Україна впровадить Угоду про Асоціацію залежить 

майбутнє співпраці між ЄС та Україною, а потенційно – і перспективи членства в ЄС. 

Сприяння імплементації Угоди про Асоціацію – це інвестиція в європейське майбутнє 

України.  

 

Євроінтеграція  

де-факто: наскільки 

просунулася Україна 

у впровадженні УА 

 

 

Угода про асоціацію 

Україна-ЄС. 

Спецпроект 

Інтеграція у рамках 

асоціації: динаміка 

виконання Угоди між 

Україною та ЄС 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Євроінтеграція  

де-факто: що 

залишилося зробити 

Україні для 

впровадження УА 

Пріоритети співпраці 

з ЄС у сфері 

мобільності  

та безпеки 

 Оцінка стану 

впровадження 

Україною 

антидискримінаційних 

директив ЄС  

https://eu-ua.org/novyny/v-ukrayini-zapustyat-onlayn-kurs-shchodo-ugody-pro-asociaciyu-z-yes
https://uacrisis.org/uk/72565-progress-of-eurointegration-reforms-in-ukraine-report
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/13/7093804/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/03/13/7093804/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/07/29/7098924/
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/JFS-recommendations.pdf
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/07/24/7098848/
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/07/29/7098924/
https://eu-agreement.ed-era.com/
https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Integratsiya-u-ramkah-asotsiatsiyi_dynamika-vykonannya-Ugody-mizh-Ukrayinoyu-i-YES.pdf
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/JFS-recommendations.pdf
https://www.bureau.in.ua/index.php/component/content/article/79-blog/246-analitichnij-zvit-analiz-regulyuvannya-dotrimannya-rivnosti-ta-nediskriminatsiji-u-dostupi-do-pratsi-poslug-i-sotsialnogo-zabezpechennya?Itemid=437
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01    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

ТРАНСКОРДОННЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

І СВОБОДА  

ПЕРЕСУВАННЯ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Як один з ініціаторів початку Безвізового процесу з ЄС, Фонд традиційно приділяє 
увагу питанням свободи пересування та транскордонному співробітництву між 
Україною та ЄС. Ми підтримували проекти, що були спрямовані на дослідження 
візової політики щодо українців та України – щодо громадян третіх країн, реформ 
управління кордоном в Україні загалом та змін на україно-польському кордоні 
зокрема. Підтримані Фондом дослідження лягли в основу урядової Стратегії 
інтегрованого управління кордонами та стали предметом дискусій у Польщі. З іншого 
боку, ми підтримували дослідження у сфері політики іміграції в Україну, зокрема, в 
розрізі процедур і законодавства, а також в розрізі проблем інтеграції мігрантів в 
Україну.   

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Свобода пересування – одна з базових цінностей відкритого суспільства. Безпечні і 

людяні кордони, повага до людської гідності тих, хто подорожує або змінює місце 

проживання – все це є підвалинами для реалізації цих цінностей.  

Балансуючи між 

безпекою і 

відкритістю 

 

Візова політика 

України 

Жити біля кордону: 

громади Шегинь  

і Угринова 

Політика імміграції: 

аналіз процедур і 

законодавчі новели  

в Україні 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://europewb.org.ua/yak-vyglyadaye-vizova-polityka-ukrayiny-karta/
https://europewb.org.ua/eksperty-nazvaly-p-yat-rekomendatsij-yak-udoskonalyty-vizovu-polityku-ukrayiny/
https://europewb.org.ua/kordon-2019-osnovni-mesedzhi-pres-konferentsiyi/
https://europewb.org.ua/zhyty-bilya-kordonu-gromady-shegyn-i-ugrynova/
https://europewb.org.ua/uryad-zatverdyv-rozroblenu-za-uchasti-yebb-strategiyu-integrovanogo-upravlinnya-kordonamy/
https://www.irf.ua/forum-ukrayina-polshha-suspilno-ekonomichnyj-rozvytok-i-prava-lyudyny/
https://europewb.org.ua/polityka-immigratsiyi/
https://www.prostir.ua/event/zhinocha-mihratsiya-do-ukrajiny-obhovorennya-rezultativ-doslidzhennya/
https://zn.ua/ukr/international/balansuyuchi-mizh-bezpekoyu-i-vidkritistyu-299345_.html
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Karta-vizovoyi-polityky-27.12.png
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZhytyKordon.pdf
https://europewb.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/Zvit-Polityka-gromadyanstva-povnyj.pdf
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01    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУРСУ УКРАЇНИ 

РОЗВИТОК  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПЛАТФОРМ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Протягом року через спільний з ЄС проект «Громадська синергія» ми підтримували 
роботу двох головних громадських платформ для просування євроінтеграції в Україні: 
Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та 
Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. 
Ці платформи забезпечують співпрацю українських громадських організацій, 
профспілок та інших громадських об’єднань  з європейськими інституціями та 
допомагають у просуванні європейської інтеграції.  
 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Євроінтеграційні платформи допомагають об’єднати голоси окремих українських 

активістів та експертів у видимий та впливовий орган, на позицію якого зважає 

Європейський союз.  

 

 

 

Відбулась Асамблея 

Української сторони 

Платформи 

громадянського 

суспільства Україна-ЄС 

 

heap-csf.org.ua 

Що таке Українська 

сторона Платформи 

громадянського 

суспільства  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

http://eu-ua-csp.org.ua/
http://eap-csf.org.ua/
https://www.civic-synergy.org.ua/news/u-kyyevi-vidbulas-asambleya-ukrayinskoyi-storony-platformy-gromadyanskogo-suspilstva-ukrayina-yes/
http://eap-csf.org.ua/
http://eu-ua-csp.org.ua/what-is-eu-ua-csp/
http://eap-csf.org.ua/
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02    ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ 

РОЗВИТОК  

ГРОМАДСЬКОГО  

ЛІДЕРСТВА  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

У 2019 році ми підтримували проекти з розвитку громадського лідерства як на 
регіональному, так і всеукраїнському рівнях. Ми підтримували Школи лідера 
громади, тримісячну програму з виховання лідерства серед представників органів 
місцевого самоврядування та величезну кількість навчань для чиновників та 
активістів в рамках проекту «Київський діалог». На рівні країни ми були одними з 
партнерів телевізійного проекту «Нові Лідери», що виходив на ICTV. Ми допомагали 
в розвитку ромського лідерства через проведення Форуму ромської молоді, Ромської 
школи політичної активності у Одесі, спортивних змагань серед ромських підлітків та 
надавали гранти для молодих ромських активістів. Ми розвивали потенціал 
громадських активістів через  Акселератор громадських ініціатив та підтримували 
проекти з розвитку жіночого лідерства.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Актуальні виклики України потребують ціннісних лідерів, здатних брати 

відповідальність на себе. Ми віримо, що лідерство – це навичка, яку можна віднайти  

і розвинути в собі.  

Національний 

телепроект  

Нові лідери 2020 

 

Конкурс малих 

грантів на розвиток 

ініціатив від 

Київського Діалогу 

В Одесі випускники 

Ромської школи 

політичної активності 

отримали 

сертифікати 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.prostir.ua/?grants=nabir-hromadskyh-aktyvistiv-do-shkoly-lidera-hromady
https://www.prostir.ua/?grants=nabir-hromadskyh-aktyvistiv-do-shkoly-lidera-hromady
https://www.prostir.ua/?grants=liderska-prohrama-dlya-predstavnykiv-hromad
https://www.prostir.ua/?news=aktyvisty-perejmaly-nimetskyj-dosvid-z-rozvytku-miskoho-prostoru
https://www.irf.ua/trivae_golosuvannya_za_uchasnikiv_drugogo_sezonu_proektu_novi_lideri/
https://www.irf.ua/u_kievi_trivae_forum_romskoi_molodi/
https://izbirkom.org.ua/news/zashchita-grazhdanskikh-prav-12/2019/v-odesi-startuvala-persha-shkola-politichnoyi-aktivnosti-dlia-romskikh-lideriv-i-liderok/
https://izbirkom.org.ua/news/zashchita-grazhdanskikh-prav-12/2019/v-odesi-startuvala-persha-shkola-politichnoyi-aktivnosti-dlia-romskikh-lideriv-i-liderok/
https://zak-kor.net/53761-v-oblasnomu-centr-proveli-zmagannya-z-mn-futbolu-sered-problemnih-dtey.html
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-malyh-hrantiv-dlya-molodyh-romskyh-aktyvistiv
https://www.irf.ua/prokachaj-svoyu-ideyu-konkurs-na-uchast-u-akseleratori-gromadskyh-inicziatyv-harkova-ta-odesy/
http://www.mediastar.net.ua/89045-u-lvov-vdbulas-prezentacya-proyektu-golos-zhnok-lderstvo.html
https://novilidery.com/
https://www.kyiv-dialogue.org/uk/dijalnist/granteri.html
https://izbirkom.org.ua/news/zashchita-grazhdanskikh-prav-12/2019/v-odesi-vipuskniki-romskoyi-shkoli-politichnoyi-aktivnosti-otrimali-sertifikati/
https://ukraineworld.org/
https://ukraineworld.org/
https://ukraineworld.org/
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02    ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ 

РОЗВИТОК  

ФАНДРАЙЗИНГУ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Фонд завжди прагнув підтримувати спроможні організації та ініціативи, що мають 
підтримку в суспільстві. Протягом всього 2019 року продовжував діяти конкурс 
«Культура. Спільнота», за яким ми могли подвоїти суму, зібрану організацією шляхом 
краудфандингу (до 150 тисяч гривень). З часу старту конкурсу ми підтримали 49 
культурних ініціатив, а загальна сума підтримки перевищила 4 мільйона гривень. 
Підтримані проекти стосувалися найрізноманітніших сфер культури – від розвитку 
освітніх просторів до запуску благодійних інтернет-магазинів, від зйомки короткого 
метру до реставрації картин в музеях. Паралельно, ми піднімали публічні дискусії про 
те, яким є майбутнє інструментів спільнокошту для культурних проектів.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Диверсифікація джерел фінансування проекту робить його більш стійким і сталим. 

Окрім цього, вступаючи у фандрайзингову кампанію, культурні ініціативи знаходили 

нові способи комунікувати зі своїми аудиторіями і перетворювати випадкових 

симпатиків у справжню спільноту.  

Конкурс ідей для 

партнерства у 

краудфандінговій 

ініціативі «Культура. 

Спільнота» 

biggggidea.com 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.irf.ua/startuvala_nova_khvilya_konkursu_kultura_spilnota/
https://www.irf.ua/startuvala_nova_khvilya_konkursu_kultura_spilnota/
https://biggggidea.com/project/bukivnichka-knizhkove-sotsialne-pidpriemstvo/
https://razomgo.com/projects/quietshort
https://razomgo.com/projects/quietshort
https://biggggidea.com/project/restavratsiya-zhivopisu-kmitivskogo-muzeyu/
https://www.irf.ua/yak-lyubyty-kulturu-do-glybyny-vlasnoyi-kysheni/
https://www.irf.ua/contest/konkurs_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultura_spilnota/
https://biggggidea.com/
https://biggggidea.com/
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02    ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

ГРОМАД ТА  

ПОДОЛАННЯ  

КОНФЛІКТІВ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми продовжили розпочату у 2018 році роботу з подолання конфліктів у громадах і 
налагодження якісного діалогу та співробітництва. Ми підтримали дослідження 
Асоціації сприяння самоорганізації населення, присвячене особливостям об’єднання 
громад у етноконтактних регіонах, а також дослідження Фундації імені Григорія 
Яхимовича з приводу можливостей співробітництва громад у сферах медицини та 
освіти. На регіональному рівні ми допомагали поширювати практики вирішення 
конфліктів в ОТГ, проводити навчання з подолання конфліктів у громадах та готувати 
соціальних перемовників у ОТГ.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Сьогодні між різними громадами, між населеними пунктами всередині ОТГ чи навіть  

всередині одного населеного пункту часто відбуваються конфлікти—і як наслідок 

зміни адміністративно-територіального устрою, і як наслідок реалізації реформ на 

місцевому рівні. Від успішного розв’язання таких конфліктів залежить і успішність 

самих реформ децентралізації, медицини, освіти тощо.  

Що важливо для 

гармонійного 

розвитку громад? 

 

Нормативно-правове 

забезпечення 

співробітництва 

громад у Україні 

О’єднання громад в 

етноконтактних 

регіонах: особливості 

та перспективи 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://drive.google.com/file/d/1fnuLZ-TlS_9lVzOOrer7d-smaBK6boEi/view
https://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/34626
https://gurt.org.ua/news/informator/52598/
https://gurt.org.ua/news/informator/52598/
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1547
https://www.adm-km.gov.ua/?p=55163
https://www.prostir.ua/?news=scho-vazhlyvo-dlya-harmonijnoho-rozvytku-hromad
https://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/34626
https://drive.google.com/file/d/1fnuLZ-TlS_9lVzOOrer7d-smaBK6boEi/view
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02    ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ 

РОЗВИТОК  

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Фонд реалізовував та підтримував ряд проектів, спрямованих на розвиток 
підприємництва. Ми просували інформацію про можливості на переваги роботи 
українських підприємців на ринку ЄС – як через проведення навчань у регіонах, так і 
через поширення інформаційних матеріалів та публікацій в ЗМІ. Також Фонд 
підтримував надання безкоштовних юридичних консультацій для підприємців у 
юридичних клініках, навчання ветеранів АТО з ведення бізнесу, аналіз та адвокацію 
змін у системі надання державної підтримки підприємствам та реформи митниці, що 
має допомогти підприємцям.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Ми переконані, що розвиток малого та середнього підприємництва, заснованого на 

цінностях розвитку та усвідомлення соціальної відповідальності. 

 

Як бізнес-асоціації 

захищають 

українських 

підприємців 

 

Що зупиняє 

український бізнес 

від використання 

підтримки з ЄС: міфи 

та реальність 

Вебінар «Як ЄС 

допомагає розвитку 

малого й середнього 

бізнесу України?» 

Європейські 

інструменти для 

розвитку малого та 

середнього бізнесу 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.prostir.ua/event/vebinar-yak-es-dopomahaje-rozvytku-maloho-j-serednoho-biznesu-ukrajiny/
https://www.prostir.ua/event/seminar-evropejski-instrumenty-dlya-rozvytku-maloho-ta-serednoho-biznesu-ukrajiny/
https://cheline.com.ua/news/society/u-chernigovi-pobachila-svit-shpargalka-dlya-pidpriyemtsiv-166674
https://lb.ua/blog/liudmyla_chabak/428179_shcho_zupinyaie_ukrainskiy_biznes_vid.html
https://ostroh.info/240-4/de-pidpryiemtsi-mozhut-otrymaty-bezkoshtovnu-iurydychnu-konsultatsiiu/
https://zt.20minut.ua/Podii/uchasniki-shkoli-msp-u-zhitomiri-gotovi-rozpochativlasni-biznes-proekt-10784821.html
file:///C:/Users/Dell/Desktop/irf.ua/reforma_derzhavnoi_dopomogi_povinna_zabezpechiti_stimulyuyuchiy_efekt_prozorist_pidtrimki_ta_konkurentne_seredovische_pidsumki_kruglogo_stolu/
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/11/14/653714/?fbclid=IwAR2a8hXRPfvpWzwcqRvAHRX8aO745x5NogELq48ZuvH-kX4P9MBUrMM5920
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/11/14/653714/
https://lb.ua/blog/liudmyla_chabak/428179_shcho_zupinyaie_ukrainskiy_biznes_vid.html
https://www.civic-synergy.org.ua/online-courses/vebinar-yak-yes-dopomagaye-rozvytku-malogo-j-serednogo-biznesu-ukrayiny/
http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka2/euro_instruments.pdf
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02    ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ 

СПІВПРАЦЯ  

ГРОМАДЯН  

ТА ВЛАДИ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИМО? 

Фонд продовжив розбудовувати діалог громадянського суспільства та влади, який 
так важливий для реформування країни та вимагає координації дій. Спільно з 
платформою “Київський Діалог” ми просували інструменти громадської участі 
(зокрема про “Бюджет участі”), залучаючи представників місцевої влади; 
підтримували навчання народних депутатів державному управлінню, зокрема про 
боротьбу з корупцією та реформи, де великий внесок робить саме громадський 
сектор. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Лише скоординовані зусилля влади та громадян можуть принести бажаний 

результат, який полягає в тому, щоб наша країна була високорозвиненою, а права 

кожного захищені. Від прагнень до змін і тих реформ, які було запущено після 

Майдану, залежить наше з вами майбутнє. Це можливо не завдяки ворожнечі. А 

лише тоді, коли ми об’єднані спільною метою та інтересами, заради яких готові 

співпрацювати. 

 

Потрібно постійно 

пояснювати громаді, 

що і для чого робить 

влада 

 

PlatForum: діалог 

громадянського 

суспільства, влади та 

громадян 

Громадський 

бюджет вивчали 

активісти з малих 

міст у Черкасах 

Стенфордські 

викладачі на чолі з 

Фукуямою 

навчатимуть  

"слуг народу" 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Судову реформу  

слід починати з 

правової освіти 

https://www.prostir.ua/event/platforum-dialoh-hromadyanskoho-suspilstva-vlady-ta-hromadyan/
https://www.irf.ua/potribno-postijno-poyasnyuvaty-gromadi-shho-i-dlya-chogo-robyt-vlada/
https://www.irf.ua/gromadskiy_byudzhet_vivchali_aktivisti_z_malikh_mist_u_cherkasakh/
https://24tv.ua/stenfordski_vikladachi_na_choli_z_fukuyamoyu_priyidut_navchati_slug_narodu_n1220041
https://www.irf.ua/potribno-postijno-poyasnyuvaty-gromadi-shho-i-dlya-chogo-robyt-vlada/
https://www.prostir.ua/event/platforum-dialoh-hromadyanskoho-suspilstva-vlady-ta-hromadyan/
https://www.irf.ua/gromadskiy_byudzhet_vivchali_aktivisti_z_malikh_mist_u_cherkasakh/
https://24tv.ua/stenfordski_vikladachi_na_choli_z_fukuyamoyu_priyidut_navchati_slug_narodu_n1220041
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/830766/
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02    ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ 

СПІЛЬНІ  

ПРОСТОРИ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підтримували створення різного роду публічних просторів взаємодії для 
створення культурних проєктів, спільної роботи та активізації міст. У Луцьку ми 
підтримали переобладнання сучасного мистецького простору «ГаРмИдЕр ангар-
stage», у селищі Ясіня Рахівського району на Закарпатті – мультимедійного комплексу 
для творчості, інклюзії та розвитку «Креденц», у Києві – коворкінгу на природі 
«Зелений хаб», а у Дрогобичі – нового молодіжного центру. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Для взаємодії активних громадян та формування нових ідей необхідні спільні 

простори, в яких нові ідеї можуть зародитися та визріти.  

 

Green hub            

Kyiv 2019 

 

Молодіжний 

простір у 

Дрогобичі - місце 

зустрічей та 

розвитку 

«ТЕПЛО і СВІТЛО» у 

«Гармидер ангар-

stage» 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://lutsk.rayon.in.ua/news/198629-dlia-garmider-angar-stage-zbiraiut-koshti-na-svitlo-i-teplo
https://lutsk.rayon.in.ua/news/198629-dlia-garmider-angar-stage-zbiraiut-koshti-na-svitlo-i-teplo
https://goloskarpat.info/society/5d8333fa2f0fb/
http://salat.com.ua/v-ukrayinividkrivsya-pershij-kovorking-na-prirodi-zelenij-hab/
https://www.youtube.com/watch?v=wZq38DpS9GY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4E0IaqzynWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=I9MOELVL88A&feature=emb_logo
file:///C:/Users/svito/Documents/Abstract-new-year-shapes-background
file:///C:/Users/svito/Documents/Abstract-new-year-shapes-background
https://www.youtube.com/watch?v=4E0IaqzynWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4E0IaqzynWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4E0IaqzynWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4E0IaqzynWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4E0IaqzynWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4E0IaqzynWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=I9MOELVL88A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=I9MOELVL88A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=I9MOELVL88A&feature=emb_logo
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ДЕМОКРАТИЧНІ СВОБОДИ 
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03    ДЕМОКРАТИЧНІ СВОБОДИ 

РОЗВИТОК  

КРИТИЧНОГО  

МИСЛЕННЯ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми вважаємо критичне мислення однією з основ відкритого суспільства. Тому у 2019 
році ми підтримували велику кількість проектів у сфері розвитку критичного 
мислення. Більшість з них стосувалися розуміння виборчих технологій  – серія 
подкастів від «Чесно», аудіопрограма «Еволюція виборця» на Українському радіо, 
інформаційні кампанії «Ейдосу» та Бюро аналізу політики про протидію 
маніпуляціям, проект Громадського ТБ «Бебісітери Президента», дискусії Виборчої 
Ради UA про усвідомлений вибір та інші. Окрім цього, фонд підтримав розробку 
першого в Україні онлайн-курсу з фактчекінгу від VoxCheck, дослідження Центру 
економічної стратегії про схильність українців вірити в популістичні обіцянки, 
проведення в парку Шевченка в Києві Міжнародного дня перевірки фактів тощо.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Критичне мислення дозволяє громадянам реалістичніше оцінювати ситуацію в країні, 

а отже – робити чіткіше усвідомлювати власні дії та їх наслідки.  

 

 

I want to believe: 

розбираємо 5 

улюблених 

маніпуляцій 

політиків  

 

Фактчек:  

довіряй-перевіряй.  

Онлайн-курс  

Технології 

парламентських 

виборів 

Як зробити українців 

менш вразливими до 

популізму? 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Еволюція  

виборця. Спецпроєкт 

про політтехнології 

та маніпуляції у 

передвиборчий час 

https://www.irf.ua/poslukhati_schob_zrobiti_vibir_chesno_vipustili_seriyu_podkastiv_do_prezidentskikh_viboriv/
https://www.irf.ua/poslukhati_schob_zrobiti_vibir_chesno_vipustili_seriyu_podkastiv_do_prezidentskikh_viboriv/
https://stv.detector.media/reformuvannya/radio/na_ukrainskomu_radio_startue_spetsproekt_evolyutsiya_vibortsya/
https://platfor.ma/topic/5-ulyublenyh-manipulyatsij-politykiv/
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/07/19/7221347/
https://hromadske.ua/tags/bebisiteri-prezidenta
https://www.prostir.ua/event/yak-hromadyanske-suspilstvo-mozhe-spryyaty-svidomomu-vyboru-novyh-politykiv-ukrajiny/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:VOXU-EdEra+FactCheck101+2018/about
https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83-2.pdf
https://voxukraine.org/uk/pereviryati-modno-2-kvitnya-mizhnarodnij-den-perevirki-faktiv/
https://platfor.ma/topic/5-ulyublenyh-manipulyatsij-politykiv/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:VOXU-EdEra+FactCheck101+2018/about
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/07/19/7221347/
https://ces.org.ua/populism-paper/
http://ukr.radio/prog.html?id=758
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НЕЗАЛЕЖНІ  

МЕДІА  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

У 2019 підтримка журналістики переважно стосувалася підтримки у створенні 
суспільно-важливих журналістських матеріалів та розвитку професійних якостей 
журналістів. Ми підтримали видання посібника та серію навчань про стандарти прав 
людини у журналістиці, проведення журналістських розслідувань та Всеукраїнську 
конференцію для журналістів-розслідувачів, окремі програми на Громадському ТБ, 
Громадському Радіо, Українському Радіо, львівському інформаційному порталі «Твоє 
місто», телеканалі «Рівне 1» та інших.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Тому що саме журналісти мають забезпечувати контроль за владою і бути доносити 

об’єктивну інформацію про події в країні до суспільства. Проте це можливо лише в 

тому разі, якщо журналістика є незалежною, а самі журналісти – володіють усіма 

необхідними навичками.  

 

#Бебісітери 

президента. 

Спецпроєкт 

 

«Свобода вибору  

з Андрієм 

Куликовим».  

Дискусії 

Міжнародні 

стандарти прав 

людини і 

журналістика 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.irf.ua/posibnik_pro_dotrimannya_mizhnarodnikh_standartiv_prav_lyudini_pratsivnikami_zmi_prezentuvali_v_kievi/
https://www.irf.ua/konkursniy_vidbir_dlya_uchasti_u_treningu_mizhnarodni_standarti_prav_lyudini_zhurnalistika/
https://detector.media/withoutsection/article/172124/2019-11-15-do-20-listopada-reestratsiya-na-vseukrainsku-konferentsiyu-zhurnalistiv-rozsliduvachiv/
https://hromadske.ua/posts/svoboda-viboru-z-andriyem-kulikovim-sluga-narodu-proti-golosu
https://detector.media/rinok/article/166491/2019-04-16-gromadske-radio-zibralo-blizko-159-tis-grn-kraudfandingom/
http://ukr.radio/prog.html?id=758
http://tvoemisto.tv/news/sogodni_u_lvovi_vidbudutsya_partiyni_debaty_de_podyvtys_101766.html
http://tvoemisto.tv/news/sogodni_u_lvovi_vidbudutsya_partiyni_debaty_de_podyvtys_101766.html
https://www.facebook.com/rivne1/posts/2659273677438204/
https://hromadske.ua/tags/bebisiteri-prezidenta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPnX89fQLdsmBGy31R3YWekkJ2x3yCV-o
https://www.irf.ua/content/files/international_human_rights_standards._journalism.pdf
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ДИСКУСІЇ ПРО  

ВІДКРИТЕ  

СУСПІЛЬСТВО 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Поняття Відкритого суспільства об’єднує усі тематики, якими займається Фонд. 

Відтак, для нас важливо доносити інформацію про Відкрите суспільство і розвивати 

суспільну дискусію на теми, пов’язані з цим поняттям. У 2019 році ми підтримували 

міжнародну конференцію про роль пам’яті у епоху постправди від Центру 

досліджень визвольного руху, дискусії з приводу поняття Національної ідеї у Києві та 

регіонах, форум про розвиток креативності та інновацій у Львові та багато інших. У 

Києві та обласних центрах ми провели більше 10 дискусій Open Society Talks про 

майбутнє Відкритого суспільства – від цифрового тоталітаризму до використання 

мемів для розвитку демократії.  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Публічні дискусії про відкрите суспільство дозволяють не лише доносити його ідеї та 

цінності до слухачів, але й спробувати осмислити сценарії його розвитку в 

майбутньому.  

 

У Києві обговорили, 

що далі робити з 

національною 

пам'яттю  

Завданням Росії було 

інтегрувати в наш 

дискурс питання 

примирення, і їй 

вдалося 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://zbruc.eu/node/92624
https://gordonua.com/ukr/news/politics/u-dnipri-prohodjat-debati-pro-rozshirennja-istorichnogo-panteonu-transljatsija-733486.html
https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/265963-u-lvovi-vidbudetsia-dyskusiinyi-forum-na-temu-synerhiia-mystetstva-kultury-ta-tekhnolohii-iak-dzherelo-kreatyvnosti-ta-innovatsii
https://www.facebook.com/events/2385323665022866/
https://www.facebook.com/events/2671274092934766/
https://gazeta.ua/articles/history/_bilshist-hoche-zhiti-legko-u-kiyevi-obgovorili-scho-dali-robiti-z-nacionalnoyu-pamyattyu/931434
https://zik.ua/news/2019/05/20/yevgen_magda_zavdannyam_rosii_bulo_integruvaty_v_nash_dyskurs_pytannya_1575707


 27 

 27 
03    ДЕМОКРАТИЧНІ СВОБОДИ 

РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ  

ДЕМОКРАТІЇ 

ТА ПРАВА ГРОМАД  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Як і у передні роки, місцева демократія та децентралізація залишалися у фокусі 
роботи фонду. Ми підтримували дослідження Інституту громадянського суспільства, 
присвячені реалізації реформи децентралізації: від вивчення загроз децентралізації в 
держбюджеті до аналізу профільних законодавчих актів. Завдяки нашій підтримці 
з'явилися ресурcні центри із розвитку місцевої демократії в Закарпатській, 
Запорізькій, Кіровоградській та Сумській областях. Ми допомагали Асоціації 
сприяння самоорганізації населення аналізувати перспективні плани об’єднання 
громад та критерії спроможності територіальної громади, розбудовувати мережу 
Ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії та проводити щорічну 
Всеукраїнську конференцію з питань самоорганізації населення. Ми надавали гранти 
на розвиток місцевої демократії регіональним організаціям та підтримували громади 
у імплементації освітньої, медичної та інших реформ.  
 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Ми віримо, що політика твориться не лише у Верховній Раді, але на всіх рівнях – від 

областей до невеликих ОТГ. Від того наскільки добре працюватиме місцева 

демократія, і залежать умови життя більшості українців.  

Регіональна політика в 

Держбюджеті на 2019  

– лобізм та руйнування 

стратегічного 

планування 

 

Від об'єднання до 

розвитку: чи будуть 

українські громади 

спроможними? 

Олексій Орловський 

— про новий конкурс 

у межах Програми 

“Демократична 

практика” 

«Безперспективні 

перспективні плани»: 

як надалі 

об’єднуватимуться 

громади 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.prostir.ua/?news=novely-dbu-2019-ta-rehionalnyj-rozvytok-vid-stratehichnoho-planuvannya-do-ruchnoho-rozpodilu-koshtiv
https://www.csi.org.ua/news/pro-sotsialni-ta-ekonomichni-zagrozy-vid-deyakyh-zakonodavchyh-initsiatyv-shhodo-rozporyadzhennya-zemlyamy-ob-yednanyh-terytorialnyh-gromad/
https://www.csi.org.ua/news/pro-terytoriyu-terytorialnoyi-gromady-i-ne-tilky/
https://www.prostir.ua/?news=chy-perspektyvni-perspektyvni-plany-yak-nadali-objednuvatymutsya-hromady
https://www.prostir.ua/?news=vid-objednannya-do-rozvytku-chy-budut-ukrajinski-hromady-spromozhnymy
http://samoorg.com.ua/blog/2019/02/08/konkurs-dlya-gromadskih-organizatsiy-shho-bazhayut-priyednatis-do-merezhi-resursnih-tsentriv-iz-rozvitku-mistsevoyi-demokratiyi/
http://samoorg.com.ua/blog/2019/05/21/xiv-vseukrayinska-konferentsiya-z-pitan-samoorganizatsiyi-naselennya-zaproshuyemo-do-uchasti/
https://gurt.org.ua/news/grants/50933/
http://kirovograd24.com/shortly/2019/05/30/chim-regionalnii-resursnii-tsentr-mistsevoi-demokratii-dopomagatime-gromadskim-aktivistam-kirovogradschini.htm
https://www.prostir.ua/?news=choho-ne-vystachaje-dlya-dobroji-medytsyny-osvity-ta-dorih-v-oth
https://loda.gov.ua/news?id=46441
https://www.prostir.ua/?news=ryzyky-dlya-rehionalnoji-polityky-v-derzhbyudzheti-na-2019-rik-lobizm-ta-rujnuvannya-systemy-stratehichnoho-planuvannya-video-ta-prezentatsiya
https://www.youtube.com/watch?v=tYkUBx9Yj_k&feature=emb_logo
https://www.prostir.ua/?focus=oleksij-orlovskyj-pro-novyj-konkurs-u-mezhah-prohramy-demokratychna-praktyka
https://drive.google.com/file/d/1yDo1kR43kSrNxvN5Dc4Qq8aeHNJQ4KGQ/view
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ЧЕСНІ ТА  

ДЕМОКРАТИЧНІ  

ВИБОРИ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

У 2019 році Україна пройшла через президентські, а пізніше – парламентські вибори. 

У обох випадках Фонд прикладав свої зусилля для того, щоб забезпечити чесність і 

демократичність виборів. Ми підтримували Національний екзіт-пол «Демократичних 

ініціатив», який показував найбільш точну оцінку ймовірних результатів виборів і 

слугував запобіжником до фальсифікацій, як на президентських, так і 

парламентських виборах. Ми підтримували проекти з протидії використання 

адмінресурсу на виборах Інституту аналітики і адвокації, моніторинги «Чесно» щодо 

політичної реклами, виборчі дебати та формування порядку денного для кандидатів 

в Президенти від «Виборчої ради UA», формування антикорупційних пріоритетів 

серед кандидатів на посади Президента України і народних депутатів України, а 

також численні проекти, спрямовані на формування усвідомленого вибору (див. 

розділ «Формування критичного мислення»).  

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Вибори – це ключова демократична процедура, яка визначає, чи можна вважати 

суспільство відкритим. Свобода вибору є фундаментом, на якому грунтуються інші 

демократичні свободи.  

68 зловживань 

адмінресурсом. 

Напередодні виборів 

політична корупції 

зростає 

"Пам'ятка для 

дебатів" щодо 

першочергових 

питань кандидатам у 

президенти 

Національний  

екзит-пол. Вибори 

президента, 2 тур,  

21 квітня 2019 р. 

Як політичні партії 

використовують 

адмінресурс? 

Дослідження 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Національний  

екзит-пол. Вибори до 

Верховної Ради,  

21 липня 2019 р. 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sotsiology-natsionalnyi-exit-poll/29833938.html
https://prm.ua/ru/ekzit-pol-fonda-demokraticheskie-initsiativyi-priderzhivaetsya-ochen-chetkoy-metodologii-bekeshkina/
https://dif.org.ua/article/khto-za-kogo-progolosuvav-demografiya-natsionalnogo-ekzit-polu-na-parlamentskikh-viborakh-2019
https://dif.org.ua/article/khto-za-kogo-progolosuvav-demografiya-natsionalnogo-ekzit-polu-na-parlamentskikh-viborakh-2019
https://www.irf.ua/chomu_vazhlivo_borotisya_z_adminresursom_yaka_meta_proektu_democracywatch/
https://www.chesno.org/post/3540/
https://www.chesno.org/post/3540/
http://tvoemisto.tv/news/sogodni_u_lvovi_vidbudutsya_partiyni_debaty_de_podyvtys_101766.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/170419-v-ukrayini-stvoryly-pamyatku-dlya-debativ-shchodo-pershochergovyh-pytan-kandydatam-u
irf.ua/68_faktiv_zlovzhivannya_adminresursom_naperedodni_viboriv_riven_politichnoi_koruptsii_zrostae/
https://day.kyiv.ua/uk/news/170419-v-ukrayini-stvoryly-pamyatku-dlya-debativ-shchodo-pershochergovyh-pytan-kandydatam-u
https://dif.org.ua/uploads/doc/9228940985cd04c8ef0d270.14469514.docx
https://ipress.ua/articles/yak_politychni_partii_vykorystovuyut_adminresurs_doslidzhennya_democracywatch_296527.html
https://dif.org.ua/uploads/doc/17182887525d4001d19d9862.40648801.docx
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04    ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ  ВЛАДИ 

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ  

ТА ПРОСУВАННЯ  

АНТИКОРУПЦІЙНОГО 

МИСЛЕННЯ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підтримали Центр політико-правових реформ у створенні Альтернативного звіту з 
оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики, проекту 
Антикорупційної стратегії та численні події, присвячені цим дослідженням. У 
співпраці з Фондом та іншими донорськими організаціями, коаліція антикорупційних 
організацій просувала виконання новообраним парламентом громадського порядку 
денного Встановлення справедливості, яким було закріплено ряд вимог 
громадськості для новообраного Парламенту та Президента в антикорупційній, 
правоохоронній та судовій сферах.  З Київською школою економіки ми проводили 
міжнародну Конференцію з питань корупції та антикорупційних політик. За 
підтримки Фонду регіональні ЗМІ Львова, Дніпра, Житомира, Кремечука та інших міст 
проводили антикорупційні журналістські розслідування. Паралельно ми займалися 
просуванням антикорупційного мислення. Спільно з ПРООН ми проводили 
Антикорупційну школу для регіональних та молодіжних активістів. У листопаді ми 
організували «Антикоруптон» - дводенний інтенсивний брейн-шторм ідей з протидії 
корупції. Також за нашої підтримки запрацювала перша школа гідів антикорупційних 
турів та проводились самі тури. В рамках передачі українського досвіду у сфері 
антикорупції ми організували 7 візитів в Україну колег із Албанії, Вірменії та 
Казахстану, а також направляли українських експертів до цих країн  

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Відповідно до соціології, корупція входить то топ-тем, які хвилюють українців. Без 

зниження рівня корупції на усіх рівнях ймовірність успішного впровадження реформ 

є вкрай низькою.  

 

Нова антикорупційна 

стратегія для 

України: якою вона 

має бути? 

 

Конференція з 

питань корупції та 

антикорупційних 

політик 

Звіт з оцінки 

ефективності  

державної 

антикорупційної 

політики 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://pravo.org.ua/ua/about/books/ar_2017/
https://www.irf.ua/nova-antykorupczijna-strategiya-dlya-ukrayiny-yakoyu-vona-maye-buty/
https://www.irf.ua/nova-antykorupczijna-strategiya-dlya-ukrayiny-yakoyu-vona-maye-buty/
https://www.irf.ua/nova-antykorupczijna-strategiya-dlya-ukrayiny-yakoyu-vona-maye-buty/
https://kse.ua/ua/kse-event/konferentsiya-z-pitan-koruptsiyi-ta-antikoruptsiynih-politik/
http://lviv.nashigroshi.org/2019/03/05/suddya-na-vymohu/
https://dniprograd.org/2019/01/10/nevidimiy-stadion-evropeyskogo-rivnya_74830
https://zt.20minut.ua/zhurnalists-ki-rozsliduvannya/deriban-promzoni-peredmistya-zhitomira-10832987.html
https://kg.ua/news/ulyublenci-kremenchuckogo-byudzhetu
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2019/youth-and-civic-activists-master-anti-corruption-instruments-for.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2019/youth-and-civic-activists-master-anti-corruption-instruments-for.html
https://www.irf.ua/rezultat-antykoruptonu-vid-idej-do-vtilennya-troh-proektiv/
https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4179-persha-v-ukraini-shkola-hidiv-antykoruptsiinykh-turiv-u-naukma
https://www.irf.ua/nova-antykorupczijna-strategiya-dlya-ukrayiny-yakoyu-vona-maye-buty/
https://kse.ua/ua/kse-event/konferentsiya-z-pitan-koruptsiyi-ta-antikoruptsiynih-politik/
https://pravo.org.ua/img/books/files/1553535186shadow report on evaluating the effectiveness of state anticorruption policy implementation_short.pdf
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ПРОЗОРІСТЬ  

ВИДОБУВНИХ  

ГАЛУЗЕЙ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми продовжили підтримку Ініціативи з прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в 
Україні. Фонд долучився до організації 42-го засідання Міжнародного Правління ІПВГ 
в Києві. За підтримки Фонду було перекладено і видано українською мовою оновлені 
Стандарти Ініціативи з прозорості видобувних галузей. У складі Міжнародного 
Правління ІПВГ продовжував працювати представник Фонду Олексій Орловський. 
Також ми підтримували налагодження діалогу між видобувними компаніями та 
громадами, зокрема, через проведення Форуму соціального партнерства, численних 
круглих столів, обговорень, семінарів, нарад. Завдяки децентралізації та збільшенню 
прозорості видобувних галузей, бюджети деяких громад змогли зрости на десятки 
мільйонів гривень. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Зробивши діяльність у сфері видобутку надр прозорою, ми не лише заощаджуємо 

державні кошти, але й допомагаємо радикально збільшити податкові надходження у 

громадах, де відбувається видобуток. Що, в свою чергу, піднімає рівень життя у цих 

громадах. 

 

Чкаловська ОТГ 

отримала 13,6 

мільйона завдяки 

рентним платежам 

Укргазвидобування 

 

eiti.org.ua 

Матеріали з 42-го 

Засідання Правління 

Ініціативи прозорості 

видобувних галузей  

Стандарт Ініціативи 

прозорості 

видобувних галузей 

2019 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245333998&cat_id=35109
https://ua-energy.org/uk/posts/materialy-z-42-ho-zasidannia-pravlinnia-eiti
http://eiti.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/Ctandart-IPVH-2019.pdf
http://eiti.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/Ctandart-IPVH-2019.pdf
https://www.depo.ua/ukr/money/vidpovidalna-gazovidobuvna-galuz-u-poltavi-vidbuvsya-forum-sotsialnogo-partnerstva-201911211067396
https://poltava.to/project/5125/
https://poltava.to/project/5125/
https://www.prostir.ua/event/tyzhden-detsentralizatsiji-renty-na-poltavschyni/
https://www.prostir.ua/?news=vse-scho-potribno-znaty-pro-diyalnist-vydobuvnyh-kompanij-na-terytoriji-kolomatskoji-oth
http://geonews.com.ua/news/detail/minenergovugillya-pracyue-nad-vikonannyam-zakonu-64818
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662857-ckalovska-otg-otrimala-136-miljona-zavdaki-rentnim-platezam-ukrgazvidobuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662857-ckalovska-otg-otrimala-136-miljona-zavdaki-rentnim-platezam-ukrgazvidobuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2662857-ckalovska-otg-otrimala-136-miljona-zavdaki-rentnim-platezam-ukrgazvidobuvanna.html
http://eiti.org.ua/
https://ua-energy.org/uk/posts/materialy-z-42-ho-zasidannia-pravlinnia-eiti
http://eiti.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/Ctandart-IPVH-2019.pdf
http://eiti.org.ua/
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ПІДЗВІТНІСТЬ  

ВЛАДИ  

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підтримували проект Комітету виборців України «Атестація місцевих депутатів», 
який спрямований на моніторинг дій влади на місцях і підвищення її підзвітності, і 
зокрема запуск веб-платформи та мапи приймалень депутатів міських рівнів у 9 
областях.  Спільно з партнерами, ми провели оцінку і нагородження переможців 
рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року», а також допомогли запустити 
онлайн-ресурс PolitHub від «Чесно», який зібрав інформацію про більш ніж 100 тис. 
політиків усіх рівнів. Ми підтримували «Ціну держави» у просуванні свого 
бюджетного симулятора. Ми допомогли створити базу комунальної нерухомості 
Луцьку, здійснити моніторинг гарячих ліній та електронних звернень до центральних 
органів виконавчої влади і провести численні круглі столи для налагодження взаємно
-відповідальної взаємодії між владою та громадою. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Контроль та взаємодія громадян і влади допомагає ефективніше 

робудовувати громади, знизити корупційні ризики та активізувати саму громаду для 

роботи над спільними справами. 

 

Нагородження 

переможців 

рейтингу бюджетної 

прозорості 

 

chesno.org/polithub 

Онлайн-мапи 

приймалень 

депутатів  

місцевих рад 

 

attestation.in.ua 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

http://cvu.od.ua/ua/projects/attestation/
https://www.irf.ua/v_chervni_zapuskaetsya_vebplatforma_atestatsiya_deputativ_mistsevikh_rad/
https://www.irf.ua/dlya_gromadyan_zapuscheno_onlaynmapi_priymalen_deputativ_mistsevikh_rad_z_9ti_oblastey/
http://www.auc.org.ua/novyna/amu-vitaye-peremozhciv-reytyngu-byudzhetnoyi-prozorosti-kryshtal-roku
https://www.irf.ua/nayprozorishi_byudzheti_obednanikh_gromad_ta_mist_khto_ocholiv_reyting/
https://www.chesno.org/polithub/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2661970-100-tisac-imen-aktivisti-stvorili-enciklopediu-ukrainskoi-politiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2661970-100-tisac-imen-aktivisti-stvorili-enciklopediu-ukrainskoi-politiki.html
https://www.irf.ua/4-prychyny-chomu-byudzhetnyj-symulyator-potriben-gromadam/
https://www.irf.ua/4-prychyny-chomu-byudzhetnyj-symulyator-potriben-gromadam/
https://lutsk.rayon.in.ua/news/150288-u-lutsku-stvoriat-bazu-komunalnoyi-neruhomosti
http://samoorg.com.ua/blog/2019/10/30/eksperti-provedut-monitoring-ta-otsinku-roboti-garyachih-liniy-i-elektronnih-zvernen-tsovv/
http://life.ko.net.ua/?p=75668
https://www.prostir.ua/event/kruhlyj-stil-u-koblivskoji-oth-demokratychne-nalezhne-upravlinnya-komunalnym-majnom-u-2-h-oth-mykolajivschyny/
https://www.youtube.com/watch?v=oS-syrr-y8E&feature=emb_logo
https://www.chesno.org/polithub/
https://izbirkom.org.ua/publications/attestatsiia-mestnykh-deputatov-29/2018/onlain-mapi-priimalen-deputativ-mistsevikh-rad/
https://attestation.in.ua/
https://www.chesno.org/polithub/
https://attestation.in.ua/
https://izbirkom.org.ua/publications/attestatsiia-mestnykh-deputatov-29/2018/onlain-mapi-priimalen-deputativ-mistsevikh-rad/
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ДОСТУП  

ДО ІНФОРМАЦІЇ  

ТА ПРОЗОРІСТЬ  

ФІНАНСІВ 

 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

У 2019 році ми продовжили працювати заради того, щоб громадяни мали повний 
доступ до необхідної інформації у найрізноманітніших сферах – від історичних архівів 
до бюджетних витрат. Ми лобіювали розбудову механізму перевірки інформації про 
кінцевих бенефеціарних власників. Для спрощення доступу до інформації, ми 
допомогли створити онлайн-курси про роботу з архівами КГБ та роботу з 
інформацією про бюджети міст. Також ми підтримали «Чесно» у здійсненні 
моніторингів політичних фінансів, як під час президентських та парламентських 
виборів, так і в частині регулярного звітування партій. 

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Володіючи більшою кількістю перевіреної інформації, громадяни можуть приймати 
відповідальніші рішення та, одночасно, вимагати більшої відповідальності від влади. 

 

Хто і скільки 

витратив на 

політичну 

телерекламу до та 

після реєстрації? 

 

Півмільярда на рекламу: 

хто та скільки витратив  

до старту  

президентської  

кампанії 

Розсекречені 

Онлайн-курс  

про роботу з 

архівами КҐБ 

Бюджетний процес 

— основи.  

Онлайн-курс  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/pidpisano-memorandum-pro-spivpratsyu-u-rozbudovi-mehanizmu-perevirki-informatsii-pro-kintsevih-benefitsiarnih-vlasnikiv
https://minjust.gov.ua/news/ministry/pidpisano-memorandum-pro-spivpratsyu-u-rozbudovi-mehanizmu-perevirki-informatsii-pro-kintsevih-benefitsiarnih-vlasnikiv
http://www.istpravda.com.ua/short/2019/11/27/156614/
https://www.irf.ua/vidkrito_reestratsiyu_na_bezkoshtovniy_onlaynkurs_vid_edera_byudzhetniy_protses_osnovi/
https://www.chesno.org/post/914/
https://www.chesno.org/post/3423/
https://www.chesno.org/post/1150/
https://www.chesno.org/post/3423/
https://www.chesno.org/post/914/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Renaissance+KGB_4+2019_0512/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-IRF+BP101+bp101/about
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04    ПРАВА ЛЮДИНИ І ДОСТУПНЕ ПРАВОСУДДЯ 

ДОСТУПНА  

ПРАВОВА  

ДОПОМОГА 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми активно збільшували доступність якісної юридичної допомоги. У 2019 
продовжила роботу ініціатива Громадських радників - першої волонтерської ланки 
правової допомоги на рівні громади. 150 Громадських радників об’єдналися у 
мережу. В рамках ініціативи, окрім навчання нових параюристів та мережування, ми 
проводили правопросвітницькі заходи про права громадян та дискусії про правові 
потреби. Ми допомагали в підготовці «Вуличних юристок» для роботи з жінками з 
вразливих категорій. Ми продовжили підтримку організацій, що працюють для 
надання безкоштовної правової допомоги, як у вигляді офісів та центрів безоплатної 
правової допомоги, так і мобільних точок доступу. Ми підтримували проведення 
хакатону з доступу до правосуддя, навчання з дослідження правових потреб та 
запуск Школи практичних знань з доступу до правосуддя, у рамках роботи якої 
впроваджувалась комплексна програма практичного застосування кращих практик 
розвитку правової спроможності громадян, громад та вразливих спільнот.  

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Доступна і якісна правова допомога збільшує рівність і гарантує справедливість для 

усіх громадян. Вона є запобіжником від порушень прав людини та підвищує правову 

свідомість. 

Люди бідкаються, а 

громадські радники 

допомагають їм 

вирішувати правові 

проблеми 

 

ua2j.school 

Робимо доступ  

до правосуддя 

потрібним  

та дієвим 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2740427-v-ukraini-pracuut-majze-150-gromadskih-radnikiv-z-uridicnih-pitan.html
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/17583-na-vinnychchyni-aktyvno-rozvyvaietsia-instytut-hromadskykh-radnykiv
https://www.prostir.ua/?news=lyudy-bidkayutsya-a-hromadski-radnyky-dopomahayut-jim-vyrishuvaty-pravovi-problemy
http://topnews.zt.ua/society/2019/10/30/131907.html
https://rubryka.com/2019/07/16/gromadski-radnyky-2/
https://www.irf.ua/vulichni_yuristki_u_kievi_startuvav_trening_iz_zakhistu_prav_zhinok_yaki_zhivut_z_narkozalezhnistyu/
https://www.prostir.ua/?news=yak-vyrishyty-zemelne-pytannya-u-malenkomu-misti-dopomozhut-pravozahysnyky
https://www.prostir.ua/?news=v-chernihovi-prezentuvaly-uspishni-praktyky-spivpratsi-pravozahysnykiv-ta-tsentriv-bezoplatnoji-pravovoji-dopomohy
https://loda.gov.ua/news?id=45552
https://yur-gazeta.com/golovna/kyiv-legal-hackers-ta-bpd-provedut-hakaton-z-dostupu-do-pravosuddya.html
https://www.irf.ua/doslidzhennya_pravovikh_potreb_gromadi_robimo_dostup_do_pravosuddya_potribnim_ta_dievim/
https://minjust.gov.ua/news/ministry/startuvala-ukrainska-shkola-praktichnih-znan-z-pitan-dostupu-do-pravosuddya
https://www.prostir.ua/?news=lyudy-bidkayutsya-a-hromadski-radnyky-dopomahayut-jim-vyrishuvaty-pravovi-problemy
https://ua2j.school/
https://www.irf.ua/doslidzhennya_pravovikh_potreb_gromadi_robimo_dostup_do_pravosuddya_potribnim_ta_dievim/
https://ua2j.school/
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ПРОТИДІЯ  

ПРОЯВАМ 

ДИСКРИМІНАЦІЇ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми докладали зусиль для усунення будь-яких форм дискримінації. Ми просували 
моніторинги та обладнання робочих місць у відповідності до потреб, оцінювали 
наявність дискримінації в оплаті праці людей з інвалідністю та нагороджували 
найкращих роботодавців «Індексу корпоративної рівності», що створили найбільш 
інклюзивні умови праці. За підтримки Фонду проходив спеціалізований курс для 
адвокатів з захисту потерпілих від дискримінації і злочинів на ґрунті ненависті. 
Спільно з партнерами, ми підтримували проведення Маршу рівності у Києві, а також 
просували цінності недискримінації за допомогою соціального проекту «Борітеся – 
поборете». У співпраці з Фондом, Фундація правової допомоги провела серію з 9 
навчань із захисту потерпілих на ґрунті ненависті. Ми підтримували молодіжний 
табір «Джерела порозуміння» для 100 українських молодих активістів різних 
національностей, а також низку заходів, спрямованих на протидію дискримінації 
ромів та освітній інклюзії. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Кожен українець має право почувати себе гідно і захищено, не зважаючи на 

національність, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров’я. Недискримінація та 

інклюзія – ключова засади відкритого суспільства. 

Під залп яєць, зі 

сльозогінним газом. 

Як у Харкові 

пройшов перший 

Марш рівності 

 

Індекс рівності. Що 

це і як український 

бізнес адаптує 

робочі місця для 

різних людей 

Внесення 

модифікацій до 

будівель та робочих 

приміщень 

Борітеся—поборете! 

Інформаційна 

кампанія  

КиївПрайду 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://invak.info/zakony-i-prava/chomu-vazhlivo-pristosovuvati-roboche-misce-dlya-pracivnika-z-invalidnistyu.html
https://ukr.lb.ua/blog/pravo_na_pratsiu/416641_rozumne_pristosuvannya_vnesennya.html
https://naiu.org.ua/yaku-zarobitnu-platu-v-ukrayini-proponuyut-pratsivnyku-z-invalidnistyu/
https://focus.ua/ukraine/447336-v_kieve_nagradili_luchshikh_rabotodatelei_2019_goda
file:///C:/Users/svito/Documents/Abstract-new-year-shapes-background
https://www.radiosvoboda.org/a/kyiv-pride-2019-photos-of-eaquality-march/30015203.html
https://afisha.tochka.net/ua/89006-bezopasnost-lgbt-eto-bezopasnost-obshchestva-v-tselom-yuriy-dvizhon-o-proekteboritesya-poborete/
https://afisha.tochka.net/ua/89006-bezopasnost-lgbt-eto-bezopasnost-obshchestva-v-tselom-yuriy-dvizhon-o-proekteboritesya-poborete/
https://www.prostir.ua/event/vidkryto-rejestratsiyu-na-uchast-u-navchalnyh-zustrichah-iz-zahystu-poterpilyh-vid-dyskryminatsiji-ta-zlochyniv-na-grunti-nenavysti/
https://www.prostir.ua/event/vidkryto-rejestratsiyu-na-uchast-u-navchalnyh-zustrichah-iz-zahystu-poterpilyh-vid-dyskryminatsiji-ta-zlochyniv-na-grunti-nenavysti/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-slavskomu-slavnij-tabir/
https://helsinki.org.ua/articles/vid-rozuminnia-romiv-i-ikhnikh-potreb-do-realizatsii-ikhnikh-prav-bez-dyskryminatsii/
https://helsinki.org.ua/articles/vid-rozuminnia-romiv-i-ikhnikh-potreb-do-realizatsii-ikhnikh-prav-bez-dyskryminatsii/
https://www.prostir.ua/event/vebinar-ponyattya-nedyskryminatsiji-v-suchasnomu-pravi-na-osvitu-v-haluzi-prav-lyudyny/
https://life.pravda.com.ua/society/2019/09/16/238230/
https://focus.ua/economics/433327-svoboda_ravenstvo_i_biznes
https://lb.ua/blog/pravo_na_pratsiu/416641_rozumne_pristosuvannya_vnesennya.html
https://www.youtube.com/watch?v=GZgweX2rM4s&list=PLmz5OgH1y88AxgOA26OjtvUs3o_0d3zW6
https://ukraineworld.org/
https://ukraineworld.org/
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ПРАВА ЗАТРИМАНИХ 

ТА ПРОТИДІЯ  

КАТУВАННЯМ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми продовжили роботу з підтримки використання системи Custody Records, яка 
гарантує безпечне та належне утримання затриманих поліцією осіб та поширили її 
діяльність на ізолятори тимчасового тримання Луганської та Харківської області, а 
також підготували бачення, як система має працювати на рівні територіальних 
відділень поліції. Ми допомогли запустити у Дніпрі перший тренінговий центр з 
підготовки інспекторів з дотримання прав людини, що працюватимуть в поліції та 
навчали прокурорів та слідчих ДБР протидіяти порушенням прав людини. 
Продовжилась робота з Національним превентивним механізмом по моніторингу 
місць несвободи та протидії катувань у них. Ми просували впровадження в Україні 
процесуальних інтерв’ю на заміну теперішнім допитам та проводили дискусії про 
реформування інституту підозри, затримання та інші профільні теми, функціонування 
системи кримінальної юстиції  та необхідних стандартів досудового розслідування. 
Для культивування фахових дискусій ми започаткували та підтримували 
комунікаційний майданчик JustTalk - місце для дискусії про кримінальною юстицію з 
практиками та представниками професійних спільнот, слідчих прокурорів, суддів.   

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Усі люди мають право на гідне поводження та дотримання прав, в тому числі ті, хто є 

підозрюваним або затриманим поліцією, або ж перебуває у місцях несвободи.  

Заборона катувань: 

проблеми 

українського 

законодавства 

 

Належна фіксація 

затримання. Чому це 

вигідно усім? 

Процесуальне 

інтерв’ю — на заміну 

звичним підходам до 

проведення допиту 

Затримання—це 

нормально! Або як 

вивести затримання 

із тіні?  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Investigative 

interview.Ukraine   

JustTalk                              

у Facebook 

https://www.irf.ua/nalezhna-fiksacziya-zatrymannya-chomu-cze-vygidno-usim/
https://www.npu.gov.ua/news/prava-lyudini/na-luganshhini-prezentuvali-suchasnu-sistemu-zabezpechennya-prav-lyudini-Custody-Records/
http://uanews.dp.ua/incident/2019/06/12/182728.html
https://www.irf.ua/prokurory-ta-slidchi-dbr-navchylysya-spilno-protydiyaty-porushennyam-prav-lyudyny/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/bazovij-tren%D1%96ng-z-mon%D1%96toringu-m%D1%96scz-nesvobodi-npm/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/bazovij-tren%D1%96ng-z-mon%D1%96toringu-m%D1%96scz-nesvobodi-npm/
https://zmina.info/announcements/chomu_katuvannjia_u_miscjiah_nesvobodi_sprijiajiut_zlochinnosti__brifing/
https://www.irf.ua/investigative_interviewing/
https://zmina.info/columns/procesualne_intervjiu__na_zaminu_zvichnim_pidkhodam_do_provedennjia_dopitu/
https://yurincom.com/legal_practice/court_practice/suddi-verkhovnoho-sudu-obhovoryly-z-ekspertamy-problemy-u-zastosuvanni-instytutu-pidozry-u-kryminalnomu-protsesi/
https://vgoru.org/index.php/prava-lyudini/item/39067-zaborona-katuvan-problemy-ukrainskoho-zakonodavstva
https://www.irf.ua/nalezhna-fiksacziya-zatrymannya-chomu-cze-vygidno-usim/
https://zmina.info/columns/procesualne_intervjiu__na_zaminu_zvichnim_pidkhodam_do_provedennjia_dopitu/
https://site.ua/justtalk.writer/21041-zatrimannya--tse-normalno-abo-yak-vivesti-zatrimannya-iz-tini/
https://www.facebook.com/InvestigativeInterviewUkraine
https://www.facebook.com/InvestigativeInterviewUkraine
https://www.facebook.com/InvestigativeInterviewUkraine
https://www.facebook.com/justtalk.club
https://www.facebook.com/justtalk.club
https://www.facebook.com/justtalk.club
https://ua2j.school/
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РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ 

СВІДОМОСТІ ТА  

ПРАВОПРОСВІТНИЦТВО 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми переконані, що без розвитку правової свідомості громадян неможлива 
повноцінна правова держава. Тому у 2019 році ми продовжували підтримку 
масштабної інформаційної кампанії Міністерства Юстиції «Я маю право» та правових 
клубів «Pravokator». Ми надали кошти для проведення Освітнього фестивалю прав 
людини, Всеукраїнської конференції «Система освіти у сфері прав людини в Україні: 
перспективи розвитку», Всеукраїнський форум «Право та свідомість», циклу лекцій 
про історію прав людини у Львові та інших правопросвітницьких заходів. Протягом 
року продовжував працювати дискусійний майданчик Фонду щодо кримінального 
права JustTalk. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Правова інформація часто сприймається українськими громадянами як щось 

нецікаве та вузькоспеціалізоване, проте саме ця інформація визначає щоденне життя 

цих українців. Правопросвітництво та підвищення правової свідомості мають 

зменшити прірву між звичайними українцями і правом і зробити інформацію у цій 

сфері зрозумілішою для них.  

 

Якими є перспективи 

розвитку освіти у 

сфері прав людини в 

Україні 

 

pravo.minjust.gov.ua 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://pravo.minjust.gov.ua/ua
https://minjust.gov.ua/news/ministry/u-zahodah-pravovih-klubiv-pravokator-vzyali-uchast-mayje-20-tisyach-osib
https://edu.helsinki.org.ua/pod/anonsi-pod-i/osv-tn-i-fest-prav-lyudini-2019
https://edu.helsinki.org.ua/pod/anonsi-pod-i/osv-tn-i-fest-prav-lyudini-2019
https://minjust.gov.ua/news/announcement/i-vseukrainskiy-forum-pravosvidomist
http://tvoemisto.tv/news/lvivyan_zaproshuyut_na_tsykl_lektsiy_pro_istoriyu_prav_lyudyny_programa_99777.html
https://site.ua/justtalk.writer/21804-u-kojnogo-sviy-kpk-yak-standartizuvati-kriminalniy-protses/
https://www.irf.ua/yakymy-ye-perspektyvy-rozvytku-osvity-u-sferi-prav-lyudyny-v-ukrayini/
https://pravo.minjust.gov.ua/ua
https://pravo.minjust.gov.ua/ua
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ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ 

ТА ГРОМАДИ   

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

У 2019 році ми зосередили увагу на просуванні інноваційних практик взаємодії 
громади та правоохоронних органів. Ми просували практики Community Policing як 
системи постійної взаємодії поліції та громади, «Сусідську варту», що передбачає 
налагодження співпраці між поліцією та ОСББ та Шерифів для нових об’єднаних 
громад. У співпраці з нами Українська фундація правової допомоги почала 
розміщувати в містах України інформаційні термінали для ефективної співпраці 
громади з поліцією. За нашої підтримки були видані і розповсюджені серед поліції 
Довідник із взаємодії поліції та громади та Посібник з жестової мови для 
поліцейських.  Ми підтримали конференцію Інститут миру і порозуміння «Безпечна 
громада», Ярмарок дозвілля у Полтаві, спрямований на знайомство і взаємодію дітей 
і підлітків з поліцією. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Проекти з розвитку взаємодії між поліцією та громадою не лише посилюють 

контроль за діяльністю поліції, але й працюють на створення спільного безпечного 

середовища, в якому поліція та громада працюють спільно. 

 

Інформаційний 

термінал для 

ефективної співпраці 

поліції та громади 

 

Пильність + 

згуртованість = 

Сусідська варта 

Як зруйнувати 

поняття «старого 

дільничного» і вдало 

провести реформу 

поліції? 

Довідник із взаємодії 

поліції та громади 

Чернігова 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

«Реальне 

дослідження про 

життя, яким воно є 

насправді» 

https://dp.informator.ua/2019/06/13/community-policing-dnipro-kak-razrushit-ponyatie-starogo-uchastkovogo-i-udachno-provesti-reformu-politsii/
https://www.prostir.ua/?news=susidska-varta-bezpeka-dobrobut-poryadok-na-halychyni-i-v-donbasi
https://vgoru.org/index.php/politsiya-dlya-gromadi/item/39524-realne-doslidzhennia-pro-zhyttia-iakym-vono-ie-naspravdi
https://www.prostir.ua/event/novyj-riven-vzajemodiji-u-kyjevi-vstanovyly-informatsijni-terminaly-dlya-efektyvnoji-spivpratsi-politsiji-i-hromady/
https://www.prostir.ua/?news=aktyvisty-prezentuvaly-dovidnyk-iz-vzajemomodiji-politsiji-ta-hromady-chernihova
https://www.prostir.ua/?news=aktyvisty-prezentuvaly-dovidnyk-iz-vzajemomodiji-politsiji-ta-hromady-chernihova
https://dp.suspilne.media/news/17670
https://www.irf.ua/bezpeka_v_misti_abo_otg_tse_ne_lishe_nayavnist_politsii_ta_osvitleni_vulitsi_notatki_z_konferentsii_bezpechna_gromada/
https://www.irf.ua/bezpeka_v_misti_abo_otg_tse_ne_lishe_nayavnist_politsii_ta_osvitleni_vulitsi_notatki_z_konferentsii_bezpechna_gromada/
https://np.pl.ua/2019/06/u-poltavi-vidbuvsia-yarmarok-dozvillia/
http://mvs.gov.ua/ua/news/19433_U_Kivi_prezentuvali_informaciyniy_terminal_dlya_efektivnoi_spivpraci_policii_ta_gromadi.htm
https://www.prostir.ua/?news=pylnist-zhurtovanist-susidska-varta
https://dp.informator.ua/2019/06/13/community-policing-dnipro-kak-razrushit-ponyatie-starogo-uchastkovogo-i-udachno-provesti-reformu-politsii/
https://www.protection.org.ua/files/Dovidnyk_Chernihiv_Police.pdf
https://vgoru.org/index.php/politsiya-dlya-gromadi/item/39524-realne-doslidzhennia-pro-zhyttia-iakym-vono-ie-naspravdi
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ЗАХИСТ 

ВРАЗЛИВИХ ГРУП 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Захист вразливих груп – один з постійних фокусів у роботі Фонду. Ми підтримували 
правозахисників Української гельсінської спілки з прав людини та інших організацій 
у їх роботі з захистом стихійних ромських поселень від нападів, налагодження 
співпраці між поліцією та ромами, навчання дітей зі стихійних ромських поселень, а 
також з проблемами безпеки і соціалізації ромських громад в цілому. Ми надавали 
допомогу проектам з протидію домашньому насильству, зокрема проти насильства 
щодо жінок, як в сфері інформування, так і забезпечення роботи притулків.  Окремі 
проекти стосувалися роботи з такими вразливими групами, як люди, що живуть з 
ВІЛ, працівниць секс-бізнесу, жертв торгівлі людьми. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Усі українці є рівними у своїх правах, проте деякі групи та спільноти є більш 

вразливими до порушення їх прав і мають менше можливостей захистити себе. Ми 

працюємо на те, щоб вирівняти ці можливості і дати представникам вразливих груп 

відчуття захищеності. 

 

Україна має завчасно 

створити план 

відновлення 

правосуддя на 

Донбасі, – експерти 

 

legalifeukraine.com/uk 

Стихійні ромські 

поселення: чим 

може допомогти 

влада?  

Домашнє 

насильство: мовчати 

чи діяти? 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-fenomen-styhijnyh-romskyh-poselen-maje-shans-na-pozytyvne-vyrishennya-lyshe-za-umovy-koordynovanyh-dij-usih-orhaniv-spilno-z-pidtrymkoyu-nuo/
https://helsinki.org.ua/articles/problemy-romskyh-poselen-u-kyjevi-rezultaty-spilnoho-vizytu-predstavnykiv-uhspl-natspolitsiji-ta-romskyh-ndo/
https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-prodovzhuje-prezentatsiyu-metodychnyh-rozrobok-pravoprosvitnih-zanyat-dlya-ditej-u-sezonnyh-romskyh-poselennyah/
http://galagov.tv/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d1%83-%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%85-%d1%81/
https://helsinki.org.ua/articles/uhspl-bude-prodovzhuvaty-dopomohu-romam-za-proektom-spryyannya-sotsializatsiji-romskoho-naselennya-ta-zahyst-joho-prav/
https://www.prostir.ua/?news=domashnje-nasylstvo-movchaty-chy-diyaty
http://zt-rada.gov.ua/?3398%5B0%5D=9561
http://zt-rada.gov.ua/?3398%5B0%5D=9561
http://www.convictus.org.ua/konviktus-navchaye-kerivnikivc-zakladiv-yaki-nadayut-poslugi-postrazhdalim-vid-nasilstva/
https://www.irf.ua/trivae_vidbir_advokativ_na_navchannya_zakhist_prav_urazlivikh_do_vil_grup_naselennya/
https://www.irf.ua/trivae_vidbir_advokativ_na_navchannya_zakhist_prav_urazlivikh_do_vil_grup_naselennya/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2774838-v-ukraini-zapustili-sajt-prisvacenij-zahistu-prav-sekspracivnikiv.html
https://loda.gov.ua/news?id=47373
https://rpr.org.ua/news/ukrajina-maje-zavchasno-stvoryty-plan-vidnovlennya-pravosuddya-na-donbasi-eksperty/
https://legalifeukraine.com/uk/
https://helsinki.org.ua/articles/stykhiyni-roms-ki-poselennia-chym-mozhe-dopomohty-vlada/
https://www.prostir.ua/?news=domashnje-nasylstvo-movchaty-chy-diyaty
https://pravo.minjust.gov.ua/ua
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05   ПРАВА ЛЮДИНИ І ДОСТУПНЕ ПРАВОСУДДЯ 

ПРАВОВІ 

ІННОВАЦІЇ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Сучасність потребує готовності швидко змінюватись та знаходити інноваційні 
рішення. В тому числі у сфері правозахисту. У цій сфері ми стали співорганізаторами 
проведення Access to Justice Hackathon 2019 від спільноти Kyiv Legal Hackers, де ІТ-
команди розробляли автоматизовані рішення для правової допомоги. Пошуку 
інноваційних рішень у праві була присвячена і Київська практична програма 
посилення правової спроможності. Ми підтримували пошук інноваційних рішень для 
взаємодії поліції з громадою та допомагали унормувати у відповідності до 
збереження прав людини системи вуличного відеоспостереження в містах України. 

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Держава часто не встигає за розвитком технологій, через що створюються білі плями 

у сфері захисту прав людини. Важливим завданням громадянського суспільства є 

допомогти надолужити цей розрив і гарантувати українцям дотримання прав у будь-

яких середовищах. 

 

Нові інструменти у 

сфері захисту прав 

людини 

 

в Одесі відбувся 

перший форум 

інновацій роботи 

поліції з громадою 

Всевидюще 

відеоспостереження

—прихована загроза 

чи порятунок? 

Команда REFUGEE 

HELPER перемогла в 

ACCESS TO JUSTICE 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://ukr.legalhackathon.net/kyivlegalhackers
https://newjustice.org.ua/uk/uncategorized/komanda-refugee-helper-peremogla-v-access-to-justice-hackathon-2019/
https://www.irf.ua/novi-instrumenty-u-sferi-zahystu-prav-lyudyny-yaki-rishennya-rozroblyaly-pid-chas-kyyivskoyi-programy-posylennya-pravovoyi-spromozhnosti/
https://www.prostir.ua/event/v-odesi-vidbudetsya-pershyj-forum-innovatsij-roboty-politsiji-z-hromadoyu/
https://www.prostir.ua/event/v-odesi-vidbudetsya-pershyj-forum-innovatsij-roboty-politsiji-z-hromadoyu/
http://umdpl.info/news/dt-cctv/
http://umdpl.info/news/videosposterezhennya-u-dnipri-ta-na-zakarpatti-doslidzhuyemo-krashhi-praktyky/
https://www.irf.ua/novi-instrumenty-u-sferi-zahystu-prav-lyudyny-yaki-rishennya-rozroblyaly-pid-chas-kyyivskoyi-programy-posylennya-pravovoyi-spromozhnosti/
https://www.prostir.ua/?news=zminyujsya-sam-ta-zminyuj-systemu-v-odesi-vidbuvsya-pershyj-forum-innovatsij-roboty-politsiji-z-hromadoyu
http://umdpl.info/news/dt-cctv/
https://newjustice.org.ua/uk/uncategorized/komanda-refugee-helper-peremogla-v-access-to-justice-hackathon-2019/
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06   ЯКІСНА І  ДОСТУПНА ОСВІТА 

СПРИЯННЯ  

ЗМІНАМ  

У СИСТЕМІ  

ОСВІТИ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

У 2019 році Фонд продовжив просувати реформи у системі освіти. Ми підтримали 
підготовку першого національного звіту за результатами міжнародного дослідження 
якості освіти PISA. Це дослідження вперше дозволило оцінити якість підготовки 
українських учнів у порівнянні з учнями інших країн і визначити слабкі ланки в 
українській шкільній освіті. Спільно з Українським центром оцінювання якості освіти 
ми розробили стратегію оцінювання в школах до 2030 року. Разом з партнерами, ми 
уможливили проведення найбільшого освітнього форуму України EdCamp Ukraine. 
Паралельно, ми підтримували велику кількість проєктів, спрямованих на 
впровадження освітньої реформи на рівні регіонів. Ми підтримували проекти на 
протидію булінгу в школах, в тому числі через створення спеціалізованого онлайн-
курсу для вчителів щодо протидії булінгу.  Крім цього, ми виступили 
співорганізаторами найбільшого українського форуму, присвяченого інноваціям у 
освіті - ІІІ Форум інноваційної освіти INED. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Якісна система освіти – це одна з головних складових справжнього відкритого 

суспільства, а її якість впливає на усі сфери суспільного життя.  

Протидія та 

попередження 

булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти. 

Онлайн-курс  

 

Презентація 

результатів 

дослідження якості 

освіти PISA-2018 в 

Україні  

Національний звіт за 

результатами  

PISA-2018 

Стратегія розвитку 

освітніх оцінювань у 

сфері загальної 

середньої освіти в 

Уераїні до 2030 р. 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.irf.ua/vyjshov-zvit-pro-yakist-osvity-ukrayiny-za-rezultatamy-mizhnarodnogo-doslidzhennya-pisa/
https://nus.org.ua/news/v-ukrayini-rozrobyly-strategiyu-rozvytku-shkilnogo-otsinyuvannya-do-2030-roku/
https://focus.ua/ukraine/433640-ukrainskie_telezvezdy_podderzhali_reformu_obrazovaniia_i_krupneishii_obrazovatelnyi_forum_edcamp_ukraine
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6150
https://www.prostir.ua/event/yak-stavlyatsya-do-osvitnoji-reformy-predstavnyky-uhorskoji-rumunskoji-moldavskoji-ta-bolharskoji-natsmenshyn/
https://znaj.ua/society/206686-buling-u-shkoli-z-travleyu-borotimutsya-cherez-internet
https://znaj.ua/society/206686-buling-u-shkoli-z-travleyu-borotimutsya-cherez-internet
http://lenta.lviv.ua/society/2019/10/30/211078.html
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:MON+AB101+2019_T2/about
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1203415196514198&ref=watch_permalink
https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf?fbclid=IwAR0uBRagkDmtVsePJYa4atqwNXsRSKuhgKc15CqhlDCLznq1vtPglhIsURQ
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-otsinyuvan_UTSOYAO.pdf
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06   ЯКІСНА І  ДОСТУПНА ОСВІТА 

ІНКЛЮЗИВНА  

ОСВІТА ТА  

РАННЄ 

ВТРУЧАННЯ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми переконані, що усі діти мають право на освіту і доступ до навчання. Спільно з 
Благодійним фондом Порошенка ми розвивали нововідкриті Інклюзивні ресурсні 
центри в регіонах України та допомагали відкривати нові. Ми підтримали створення 
та друк навчального посібника «Інклюзивна освіта» для викладання інклюзії у 
педагогічних ВНЗ. Протягом року ми підтримували роботу розділу «Інклюзія» на сайті 
Нової української школи, де вийшло більше 40 пояснювальних матеріалів, з якими 
ознайомились майже півмільйона читачів. Крім цього ми підтримували ряд проектів 
з раннього втручання: від мережування батьків та навчання наданню послуг раннього 
втручання до  формування стратегій, зустрічей зі стейкхолдерами та надання 
мінігрантів. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Освіта на засадах інклюзії не лише допомагає дітям з інвалідністю отримати достойну 

освіту, але й допомагає збагатити досвід решти дітей і, в довгострокових термінах, 

будувати відкритіше суспільство на засадах взаємної поваги. 

 

Як організувати 

інклюзивне навчання 

в школі: покрокова 

інструкція 

 

nus.org.ua/tags/129  

Інклюзивна освіта. 

Навчальний посібник 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

http://poroshenko.com/data/group/21/site2-bff4eba3e5.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2643995-marina-porosenko-nazvala-osnovnij-pokaznik-akosti-inkluzivnoi-reformi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2643995-marina-porosenko-nazvala-osnovnij-pokaznik-akosti-inkluzivnoi-reformi.html
http://www.ussf.kiev.ua/news/526/
https://nus.org.ua/tags/129/
https://naiu.org.ua/batky-initsiyuyut-ta-ob-yednuyut-zusyllya-dlya-zabezpechennya-krashhogo-majbutnogo-ditej-z-osoblyvostyamy-rozvytku/
https://zakarpattya.net.ua/Zmi/189130-V-Uzhhorodi-provely-Zymovu-shkolu-rannoho-vtruchannia-VIDEO
https://naiu.org.ua/u-lvovi-batky-napratsyuvaly-strategiyu-z-vprovadzhennya-rannogo-vtruchannya/
https://pershij.com.ua/na-zakarpatti-pratsiuiut-nad-vdoskonalenniam-systemy-rannoho-vtruchannia-foto/
https://naiu.org.ua/pres-konferentsiya-z-nagody-startu-mini-grantovogo-proektu-rv-partnerstvo-zarady-majbutnogo-ditej-i-simej-v-ukrayini/
https://nus.org.ua/articles/yak-organizuvaty-inklyuzyvne-navchannya-v-shkoli-pokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/tags/129/
http://poroshenko.com/data/group/21/site2-bff4eba3e5.pdf
https://nus.org.ua/tags/129/
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06   ЯКІСНА І  ДОСТУПНА ОСВІТА 

ІТ-ОСВІТА 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми продовжували роботу з BrainBasket Foundations за проектами з інноваційної 
освіти Wow teachers та IT-moms. В рамках IT-moms жінки у декретній відпустці могли 
безкоштовно пройти навчання з програмування. В рамках Wow teachers ми 
допомогли навчити більш ніж 1000 вчителів інформатики актуальним курсам з веб-
розробки. Вже зараз навчені вчителі викладають ці курси для учнів своїх шкіл, а 
також запускають факультативи для вразливих груп населення. Завдяки нашій 
співпраці з BrainBasket на Prometeus та EdEra вийшли українська адаптація 
найпопулярнішого в світі курсу з програмування CS50, а також окремий курс з веб-
розробки. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Все більше процесів і сфер життя вимагають базового знання програмування. Ми 

переконані, що інформація щодо основ програмування має бути якісною і 

доступною, а шкільні уроки інформатики мають бути першим кроком до опанування 

важливих практичних навичок у сфері ІТ.  

 

Вчителі—менеджери 

соціального капіталу: 

підсумки Форуму 

інноваційної освіти 

INED 

 

WOW Teachers – як 

школярі вивчають 

web-розробку 

Основи веб-

розробки (HTML, CSS, 

JAVASCRIPT).  

Онлайн-курс 

Основи 

програмування  

CS50 2019.  

Онлайн-курс  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://brainbasket.org/wow-teachers/
https://brainbasket.org/it-moms/
https://ko.com.ua/kursy_po_osnovam_programmirovaniya_proshli_1053_uchitelya_shkol_129151
https://gre4ka.info/suspilstvo/50791-vchyteli-informatyky-kropyvnytskoho-idut-na-kursy-z-prohramuvannia
https://gre4ka.info/suspilstvo/50791-vchyteli-informatyky-kropyvnytskoho-idut-na-kursy-z-prohramuvannia
http://gorod-online.net/news/zhizn/13315-v-berdyansku-zapustili-it-kurs-rozrobki-sajtiv-dlya-lyudej-z-invalidnistyu
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CS50+2019_T1/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/about
http://www.mediastar.net.ua/88954-vchitel-menedzheri-socalnogo-kaptalu-pdsumki-forumu-nnovacynoyi-osvti-ined.html
https://www.youtube.com/watch?v=OE62du3IBpE
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_BBF+WEB+2019/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CS50+2019_T1/about
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07   ЯКІСНА І  ДОСТУПНА МЕДИЦИНА 

СПРИЯННЯ  

РЕАЛІЗАЦІЇ 

МЕДИЧНОЇ  

РЕФОРМИ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

У 2019 році нам спільно з партнерами доводилось відстоювати здобутки першого 
етапу медичної реформи. Наші зусилля були направлені на дослідження перших 
результатів реформи та віднаходження оптимальних сценаріїв для майбутнього. Ми 
продовжили розробку наймасштабнішого в Україні дослідження про здоров’я та 
медичні потреби українців «Індекс громадського здоров’я», результати якого можуть 
допомогти локалізувати та усунути проблеми у сфері охорони здоров’я. Ми 
підтримали дослідження Інституту економічних досліджень та політичних 
консультацій у створенні аналітичного дослідження реформи первинної ланки 
охорони здоров’я та необхідних подальших кроків, а також ставлення до реформи 
самих медиків. Спільно з VoxUkraine ми пояснювали зміст медреформи та 
спростовували міфи про неї. На рівні регіонів ми підтримували численні проєкти, що 
включали дослідження стану реалізації медреформи на місцях. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Україна перебуває на початкових етапах першої за роки незалежності масштабної 

медичної реформи. Від успішності реалізації цієї реформи залежить те, наскільки 

спроможною буде українська медицина в майбутньому. 

 

За «Крок» до 

реформи медичної 

освіти. Що не так з 

іспитами для 

студентів-медиків 

 

Реформа первинної 

ланки охорони 

здоров’я: досягнення 

і уроки на майбутнє  

Національний індекс 

здоров’я.  

Україна—2019 

Реформа первинної 

ланки охорони 

здоров’я: що 

думають медичні 

працівники?  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Як використовувати 

дані індекс здоров’я.  

Україна 

https://voxukraine.org/uk/vidkritij-list-stosovno-situatsiyi-dovkola-natsionalnoyi-sluzhbi-zdorov-ya-ukrayini/
http://health-index.com.ua/reports
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6153
http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/RFR_Healthcare/Betliy_healthcare_ref_pp.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/RFR_Healthcare/Betliy_healthcare_ref_pp.pdf
https://voxukraine.org/uk/zmini-neminuchi-yak-pratsyuyut-ta-de-galmuyut-reformi-v-meditsini/
https://voxukraine.org/uk/10-mifiv-pro-meditsinu-za-24-hvilini-faktchek-syuzhetu-112-kanalu/
http://topnews.rv.ua/other/2018/12/31/110428.html
https://voxukraine.org/longreads/kroks/index.html
http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/RFR_Healthcare/Betliy_health_reform1.pdf
http://health-index.com.ua/HI_Report_2019_Preview.pdf
http://www.ier.com.ua/files/Public_events/2019/RFR_Healthcare/Betliy_healthcare_ref_pp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tOohRdd9nzg&feature=emb_logo
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ПАЛІАТИВНА 

ДОПОМОГА 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підтримали проведення третього Національного форуму з дитячої паліативної 
допомоги, де визначалися кроки щодо розвитку паліативної допомоги дітям. За 
підтримки Фонду були створені аналітичне дослідження про споживання опіоїдних 
анальгетиків в Україні, а також брошура про міфи та факти про Морфін. Ми 
приділяли увагу просвітницьким кампаніям. Спільно з Читомо ми запустили проект 
про літературу і невиліковні хвороби «До зустрічі у Нангіялі», стали партнерами 
просвітницького проекту Яніни Соколової «Я.Ніна», проводили круглі столи та 
дискусії на тему паліативу та запустили конкурс грантів на проведення інформаційних 
кампаній на тему паліативу. Ми підтримували навчання для медичних та соціальних 
працівників з надання паліативної допомоги. Крім цього, спільно щ «Елеос Україна» 
ми лобіювали підписання Всеукраїнською радою церков «Хартії релігійних 
організацій про надання паліативної допомоги людям старшого віку». 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Ми переконані, що кожна людина, незалежно від стану її здоров’я, має невід’ємне 

право прожити решту життя у гідних умовах і без зайвих страждань. Саме цим і 

займається паліативна допомога. 

 

Розвиток паліативної 

допомоги в Україні: 

діти розраховують на 

нас 

 

Я, Ніна. Історія Яніни 

Соколової тап’ять 

речей про рак 

та життя з ним 

«До зустрічі в 

Нангіялі». Серія 

матеріалів про 

паліативну допомогу 

Підписано «Хартію 

релігійних організацій 

про паліативну 

допомогу людям 

старшого віку» 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.irf.ua/tretij-naczionalnyj-forum-z-dytyachoyi-paliatyvnoyi-dopomogy/
https://www.irf.ua/rozpochavsya-tretij-naczionalnyj-forum-z-dytyachoyi-paliatyvnoyi-dopomogy/
https://www.apteka.ua/article/490749
https://www.irf.ua/mifi_ta_fakti_pro_morfin_gortayte_y_zavantazhuyte_elektronnu_versiyu_vidannya/
https://www.irf.ua/do_zustrichi_v_nangiyali_proekt_pro_literaturu_i_nevilikovni_khvorobi/
http://www.chytomo.com/special_project/do-zustrichi-v-nanhiiali/
https://dyvys.info/2019/09/29/u-lvovi-vidbuvsya-zahid-za-gidne-zhyttya-do-ostannogo-podyhu-foto/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ya-nina-istoriya-televeduchoji-yanini-sokolovoji-ta-p-yat-rechey-pro-rak-ta-zhittya-z-nim-yaki-varto-znati-50025489.html
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/kruglij-st%D1%96l-predstavlennya-specz%D1%96alno%D1%97-dopov%D1%96d%D1%96/
https://zaxid.net/diskusiya_zustrich_bil_pro_prava_n1491577
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-na-provedennya-komunikatsijnoji-kampaniji-z-dostupu-do-paliatyvnoji-dopomohy
http://chas-z.com.ua/news/76048
http://palliative.if.ua/ua/news/view/215/
http://ugcc.ua/news/u_lvov%D1%96_p%D1%96dpisali_hart%D1%96yu_rel%D1%96g%D1%96ynih_organ%D1%96zats%D1%96y_pro_nadannya_pal%D1%96ativnoi_dopomogi_lyudyam_starshogo_v%D1%96ku_85757.html
https://www.irf.ua/rozpochavsya-tretij-naczionalnyj-forum-z-dytyachoyi-paliatyvnoyi-dopomogy/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/ya-nina-istoriya-televeduchoji-yanini-sokolovoji-ta-p-yat-rechey-pro-rak-ta-zhittya-z-nim-yaki-varto-znati-50025489.html
http://www.chytomo.com/special_project/do-zustrichi-v-nanhiiali/
https://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/print:page,1,43890-u-stolici-prezentuvali-i-pidpisali-xartiyu-religijnix-organizacij-pro-nadannya-paliativnoyi-dopomogi-lyudyam-starshogo-viku.html
http://www.chytomo.com/special_project/do-zustrichi-v-nanhiiali/
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ДОСТУП ДО  

ЛІКУВАННЯ ТА  

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ 

У СФЕРІ МЕДИЦИНИ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підтримали масштабне дослідження Центру протидії корупції, яке показало 
суттєве зростання ефективності закупівель ліків після передачі цієї функції 
міжнародним організаціям, а також здешевлення закупівельної ціни, що дозволило 
забезпечити ліками більшу кількість пацієнтів. Ми підтримували проекти з 
моніторингу закупівель ліків на місцевому рівні, у профільних установах, наприклад, 
психіатричних, а також продовжили протидію закупівлям ліків без доведеної 
ефективності у місцеві лікарні. За нашої підтримки працювали проекти, спрямовані 
на інформування пацієнтів про наявність ліків у лікарнях, а також продовжували 
підтримку сайту Є ЛІКИ, на якому кожен пацієнт може перевірити наявність 
лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти, у своїй лікарні. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

З державного та місцевих бюджетів виділяються десятки мільярдів гривень на 

закупівлі ліків, хоча частина з цих коштів використовується неефективно або ж зникає 

в кишенях корупціонерів. Покращення доступності ліків можу врятувати десятки 

тисяч життів щороку. 

Чи можна проводити 

"здорові" закупівлі 

ліків? 

 

eliky.in.ua/about  

Виявляється, для 

київських 

медзамовників 

закон про закупівлі 

лише шаблон 

4 роки здорових 

закупівель. Аналіз 

лікування корупції в 

сфері закупівель ліків 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

 "Междусобойчики" і 

500 сільських клінік 

Порошенка 

https://www.irf.ua/procurement_research/
https://life.pravda.com.ua/health/2019/01/15/235086/
https://www.apteka.ua/article/487599
https://www.apteka.ua/article/487599
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32475
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2725560-liki-v-psihiatrii-zvit-pro-nacionalnij-monitoring-derzavnih-garantij-sodo-pilgovogo-zabezpecenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2725560-liki-v-psihiatrii-zvit-pro-nacionalnij-monitoring-derzavnih-garantij-sodo-pilgovogo-zabezpecenna.html
https://tsn.ua/ru/groshi/ukraincy-kupili-neeffektivnyh-lekarstv-na-14-mlrd-grn-1287288.html
https://tsn.ua/ru/groshi/ukraincy-kupili-neeffektivnyh-lekarstv-na-14-mlrd-grn-1287288.html
https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/u-chernivcyah-lyudey-informuvatimut-pro-nayavnist-likiv-u-likarnyah-49220
http://charivne.info/news/39750-chy-ye-u-poliklinikakh-rivnenshchyny-bezkoshtovna-vaktsyna-dlya-profilaktyky-koru
https://eliky.in.ua/about
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/33098
https://eliky.in.ua/about
https://blog.liga.net/user/trudenko/article/32475
https://drive.google.com/file/d/1rZwRmvpWz_nqy8D8Uqmfv4Jyi6wN3-Uy/view
https://eliky.in.ua/about
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/02/13/7206541/
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ГУМАННА  

НАРКОПОЛІТИКА  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми продовжили адвокатувати надання безперервного лікування замісною 
підтримувальною терапією затриманим та ув’язненим з наркозалежністю, а також 
підтримували «Вуличних юристок» - жінок з наркозалежністю, що після навчання та 
підготовки надають юридичну допомогу іншим жінкам, що живуть з 
наркозалежністю. У Сумах почав роботу створений за нашої підтримки перший в 
Україні кабінет зменшення шкоди, відкритий для людей із наркозалежністю. 

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Ми розглядаємо наркозалежність як один з видів залежності, що потребує не 

покарання, а терапії. Гуманна наркополітика допомагає мінімізувати потенційний 

негативний вплив від наркотиків як для споживачів, так і для решти суспільства.  

 

Надання лікування 

замісною 

підтримувальною 

терапією ув’язненим 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://ulaf.org.ua/news/nadannja-bezperervnogo-likuvannja-zamisnoju-pidtrimuvalnoju-terapiieju-zatrimanim-ta-uv-jaznenim-2/
http://www.unwud.org/vulychni-iurystky/
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/18954-sumshchyna-chy-ne-yedyna-oblast-v-ukrayini-shcho-maye-kabinet-zmenshennya-shkody-vidkrytyy-dlya-lyudey-iz-narkozalezhnistyu.html
https://ulaf.org.ua/news/nadannja-bezperervnogo-likuvannja-zamisnoju-pidtrimuvalnoju-terapiieju-zatrimanim-ta-uv-jaznenim-2/
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08   РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ АНАЛІТИКИ 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ  

РОЗВИТОК  

АНАЛІТИЧНИХ  

ЦЕНТРІВ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Спільно з Посольством Швеції, ми продовжуємо масштабну програму розвитку 
українських аналітичних центрів. Станом на початок року 7 аналітичних центрів 
отримували інституційну підтримку, а протягом року до числа інституційних грантерів 
приєдналося іще 8 організацій. Ми продовжили видавати дослідження, що 
допоможуть аналітичним центрам у їх розвитку, зокрема, у 2019 році бібліотека 
поповнилась виданнями про оцінку досліджень у сфері публічної політики в Україні 
та інтеграції гендерної складової в аналітичні матеріали. Продовжилась і програма 
стажування студентів у аналітичних центрах, і проведення конференцій для 
аналітичних центрів. За збігом обставин, у 2019 році пройшли і шоста, і сьома Щорічні 
конференції аналітичних центрів з кількістю учасників більше 100. Ми продовжуємо 
підтримувати спільні дослідження із органами влади, європейськими АЦ, 
обговорення та дискусії, онлайн курси, стажування закордоном тощо  

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

У відкритих суспільствах саме незалежні аналітичні центри допомагають державним 

інституціям розробляти формувати стратегічне бачення розвитку. 

Ініціатива з розвитку 

аналітичних центрів 

обрала нових 

інституційних 

грантерів 

 

6 конференція 

аналітичних центрів: 

самоорганізація 

сектору й 

передвиборчі виклики 

Інтеграція гендерної 

складової в 

аналітичні  

матеріали  

Як бути інтелектуалам 

в нових політичних 

умовах? 7-а 

конференція 

аналітичних центрів 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Оцінка досліджень у 

сфері публічної 

політики в Україні  

https://www.irf.ua/program/support_of_think_tanks/
https://www.irf.ua/initsiativa_z_rozvitku_analitichnikh_tsentriv_obrala_novikh_institutsiynikh_granteriv/
https://www.irf.ua/publication/oczinka-doslidzhen-u-sferi-publichnoyi-polityky-v-ukrayini/
https://www.irf.ua/publication/doslidzhennya-integracziya-gendernoyi-skladovoyi-v-analitychni-materialy/
https://rpr.org.ua/news/mizhnarodnyy-fond-vidrodzhennia-oholosyv-konkurs-stazhuvannia-studentstva-v-analitychnykh-tsentrakh/
https://www.irf.ua/6th_ttdi_conference/
https://www.irf.ua/yak-buty-intelektualam-v-novyh-politychnyh-umovah-7-a-konferencziya-analitychnyh-czentriv/
https://www.irf.ua/initsiativa_z_rozvitku_analitichnikh_tsentriv_obrala_novikh_institutsiynikh_granteriv/
https://www.irf.ua/6th_ttdi_conference/
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/09/zvit_integracya-gendernoy-skladovoy_02.pdf
https://www.irf.ua/yak-buty-intelektualam-v-novyh-politychnyh-umovah-7-a-konferencziya-analitychnyh-czentriv/
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/10/ttdi_report_ocinka_ukr_pr_03.pdf
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ЯКІСНА АНАЛІТИКА 

ДЛЯ РЕФОРМ  

В УКРАЇНІ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Протягом 2019 року ми підтримали більше сотні важливих аналітичних досліджень, 
більшість з яких згадані у розділах вище. Також ми допомагали проводити 
соціологічні опитування: щодо думки українського суспільства про ситуацію на 
Донбасі, оцінки політичної ситуації в країні, культурних практик, оцінки перспектив на 
отримання пенсії, очікувань бізнесу та інші. За підтримки фонду виходили як 
аналітичні, так і публіцистичні матеріали з дослідженнями причин та природи 
поширення популізму в Україні. Ми підтримали і першу велику соціологічну оцінку 
ідеологічних орієнтирів громадян України, і перше наукове дослідження субкультури 
бідності в Україні, її підвалин та наслідків поширення. Серед інших важливих тем – 
стратегії розвитку українських міст, реформа держуправління, реформа оборонного 
замовлення, валютна лібералізація, інформаційне поле так званих ДНР і ЛНР і навіть 
подолання нелегального видобутку Бурштину. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Ці аналітичні дослідження можуть стати дорожньою картою для впровадження 

позитивних змін в Україні. 

Справа наліво: що 

думають українці 

про державний 

контроль економіки 

та особистих свобод? 

 

Дешевий газ і ліки, 

зарплата — тисяча 

доларів, пенсія — 5 

тисяч гривень. 

Популізм чи ні? 

Тіньовий звіт. 

Громадська оцінка 

реформи 

державного 

управління 

Культура 

(субкультури) 

бідності в Україні  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Презентація 

опитування «Що думає 

українське суспільство 

про ситуацію на 

Донбасі?»  

https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/11/results_poll_donbas_2019.pdf
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/11/results_poll_donbas_2019.pdf
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/den-nezalezhnosti-ukrajini-rekordne-zrostannya-optimizmu-ukrajinciv-novini-ukrajini-50038713.html
https://www.mediaport.ua/za-rik-60-ukrayinciv-ne-prochitali-zhodnoyi-knizhki-opituvannya
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6151
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6151
http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=6162
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/10/646840/
https://voxukraine.org/uk/populizm-ne-virok/
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/25/647360/
https://voxukraine.org/uk/sprava-nalivo-shho-dumayut-bilshist-ukrayintsiv-pro-derzhavnij-kontrol-ekonomiki-ta-osobistih-svobod/
https://voxukraine.org/uk/sprava-nalivo-shho-dumayut-bilshist-ukrayintsiv-pro-derzhavnij-kontrol-ekonomiki-ta-osobistih-svobod/
https://www.prostir.ua/?news=subkultura-bidnosti-v-ukrajini-ta-prychyny-poshyrennya
https://www.prostir.ua/?news=subkultura-bidnosti-v-ukrajini-ta-prychyny-poshyrennya
https://www.prostir.ua/event/stratehiji-rozvytku-ukrajinskyh-mist-pryklad-kyjeva/
https://uacrisis.org/uk/72487-state-service-reform-shadow-report
https://nako.org.ua/news/pres-reliz-kruhlyy-stil-shchodo-reformy-derzhavnoho-oboronnoho-zamovlennia/
https://nako.org.ua/news/pres-reliz-kruhlyy-stil-shchodo-reformy-derzhavnoho-oboronnoho-zamovlennia/
https://www.prostir.ua/?news=chy-nablyzyla-valyutna-liberalizatsiya-ukrajinu-do-vilnoho-ruhu-koshtiv-iz-es
https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4052-shkola-politychnoi-analityky-realizuie-doslidzhennia-informatsiinoho-polia-dnr-ta-lnr
https://texty.org.ua/fragments/95763/Chornyj_burshtyn_Jaki_derzhorgany_zadijani_ta_shho-95763/
https://voxukraine.org/uk/sprava-nalivo-shho-dumayut-bilshist-ukrayintsiv-pro-derzhavnij-kontrol-ekonomiki-ta-osobistih-svobod/
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/28/646489/
https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/par_shadow_report-1.pdf
http://sociology.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/KULTURA-BIDNOSTI-V-UKRAYINI.pdf
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/11/results_poll_donbas_2019.pdf
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09   КУЛЬТУРА 

ФЕСТИВАЛІ 

ТА ВИСТАВКИ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Фонд став організатором літературно-мистецької резиденції «СпільноАрт», у якій 

письменники та художники різних національностей через культуру осмислювали 

взаємодію ромів та українців. Ми підтримали музичні фестивалі «Республіка» у 

Кам’янці-Подільскому, «БарРокКо» у міста Бар Вінницької області, ромський 

джазовий фестиваль «Пап-джаз фест» в Ужгороді та «День музики» у Харкові. У 

співпраці з Фондом відбувався літературний фестиваль «Meridian Czernowitz» у 

Чернівцях, літературно-перекладацький фестиваль «TRANSLATORIUM» у 

Хмельницькому, «Тиха вечірка» у 25 бібліотеках переважно на Сході України, форум 

про культуру Закарпаття у Одесі «ТрансКарпатіяКульт», «Бієнале молодого 

мистецтва» та кінофестиваль документального кіно «Kharkiv Meet Docs» у Харкові, 

театральний фестиваль «Золотий лев» у Львові, вручення премії імені Івана Франка. 

Також ми підтримали проведення виставки про актуальне українське мистецтво у 

Мехіко, виставки про перепоховання Шевченка та Стуса у Музеї Шевченка, нову 

експозицію музею полку спецпризначенців у Кропивницькому та виставку ромського 

живопису в Ужгороді.  

Це важливо, тому що У відкритому суспільстві культура – це спосіб зрозуміти себе та 

суспільство навколо. 

У Мехіко стартував 

амбітний проєкт с 

фокусом на 

українському 

мистецтві та кіно 

 

Навіщо нам  

потрібна Бієнале? 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.poglyad.tv/startuvala-literaturno-mystetska-rezydentsiya-spilnoart/
https://www.prostir.ua/?focus=spilnoart-pysmennyky-ta-hudozhnyky-stvoryat-antolohiyu-pro-romiv
https://www.prostir.ua/?focus=spilnoart-pysmennyky-ta-hudozhnyky-stvoryat-antolohiyu-pro-romiv
https://ye.ua/kultura/43824_Dlya_hmelnichan_z_invalidnistyi_na_Respublici__stvoryat_bezbar_yerne_seredovische.html
https://vezha.vn.ua/vid-roku-do-klasyky-u-bari-vidbuvsya-festyval-barrokko-fotoreportazh/https:/vezha.vn.ua/muzychnyj-festyval-barrokko-na-vinnychchyni-shukaye-molodi-gurty/
http://uzhgorod.in/novosti/2019/noyabr/pap_dzhaz_fest_v_uzhgorode_anons
https://www.078.com.ua/articles/5727-bolee-25-000-chelovek-v-60-ti-koncertnyh-ploschadkah-sobral-den-muzyki-v-harkove.html
http://buknews.com.ua/page/iz-5-po-8-veresnia-u-chernivtsiakh-vidbudetsia-h-mignarodnyi-poetychnyi-festyval-meridian-czernowitz.html
http://www.chytomo.com/choho-khochut-perekladachky-iii-festyval-translatorium-vidpoviv/
https://tribun.com.ua/57699
http://topnews.odessa.ua/culture/2019/11/25/277738.html
https://nakipelo.ua/znahidki-minulogo-stolittya-arhiv-dityachogo-maljunku-ostannya-vistavka-biienale/
https://nakipelo.ua/znahidki-minulogo-stolittya-arhiv-dityachogo-maljunku-ostannya-vistavka-biienale/
https://nakipelo.ua/kharkiv-meet-docs-ogolosiv-programu-kinofestivalju/
https://loda.gov.ua/news?id=47506
http://bukvoid.com.ua/events/premii/2019/06/30/085508.html
https://gazeta.ua/articles/culture/_u-meksici-pokazhut-ukrayinske-mistectvo-pro-vijnu/928418
https://events.ukrinform.com/event/25546-vistavka-perepohovannya-peretvorennya-pro-shevchenka-geroyiv-krut-ta-stusa
https://gre4ka.info/kultura/56089-u-kropyvnytskomu-muzei-polku-spetspryznachentsiv-prezentuvav-novi-ekspozytsiini-zaly-foto
https://gre4ka.info/kultura/56089-u-kropyvnytskomu-muzei-polku-spetspryznachentsiv-prezentuvav-novi-ekspozytsiini-zaly-foto
https://uzhgorod.net.ua/news/141820
https://uzhgorod.net.ua/news/141820
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2788650-u-mehiko-startuvav-ambitnij-proekt-s-fokusom-na-ukrainskomu-mistectvi-i-kino.html
http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/navishcho-nam-potribna-biienale-chastyna-persha.html
https://ukraineworld.org/
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09   КУЛЬТУРА 

КНИГОВИДАННЯ  

ТА ПРОСУВАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ  

ЛІТЕРАТУРИ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підтримали вихід автобіографічної книги «Жизня» в’язня Кремля Олега Сенцова 
англійською, німецькою та польською, а також переклад англійською та німецькою 
книги «В Ізоляції» про звірства у ДНР від Станіслава Асєєва, що знаходився у полоні у 
терористів у Донецьку. Завдяки Фонду, перший ромський україномовний 
письменник Микола Бурмек-Дюрі видав нову книгу. Ми підтримали три проекту з 
популяризації української літератури та літературними читаннями в регіонах: 
організований Фондом проект Пограниччя.308, «Схід читає» від Благодійного фонду 
Сергія Жадана та «Мереживо» від Українського Пен-клубу. Також за підтримки 
Фонду почав роботу дослідницько-літературний проєкт «Інакший досвід». Вже 
традиційно, Фонд був організатором ряду подій в рамках «Книжкового Арсеналу» у 
Києві та Book Forum у Львові. 

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Ми підтримуємо літературу, що не лише розвиває українську культуру як таку, але й 

просуває важливі цінності та меседжі.  

«Поки наші люди там 

– ця земля буде 

нашою»: враження 

учасників «Схід 

читає» 

 

«Жизня» — збірка 

автобіографічних 

оповідань  

Олега Сенцова 

Перший ромський 

письменник 

Закарпаття. Йому 31 

рік, і він видав уже 

дві книжки 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

http://bukvoid.com.ua/events/pesentation/2019/04/10/154219.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2752322-zbirka-opovidan-sencova-zizna-u-zovtni-vijde-drukom-anglijskou-movou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2752322-zbirka-opovidan-sencova-zizna-u-zovtni-vijde-drukom-anglijskou-movou.html
https://tsn.ua/books/v-nimechchini-viyde-zbirka-opovidan-sencova-1306728.html
http://bukvoid.com.ua/events/culture/2019/12/24/113244.html
https://goloskarpat.info/culture/5dbc3b1c51c2c/
http://litakcent.com/2019/02/12/pogranichchya-308-ob-yednaye-literaturu-ta-aktualni-suspilni-problemi/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayinska-literatura-krokuye-donbasom/
https://www.irf.ua/shidchytajezvit1/
https://www.irf.ua/shidchytajezvit1/
https://litcentr.in.ua/news/2019-03-20-9909?fbclid=IwAR0vUfyIzFEv8cySMwHeb2CylQrLwZU--w84x3X0bGewAZ8PuyuksLeh1As
https://www.prostir.ua/?news=ukrajinski-intelektualy-zaproshuyut-finansovo-i-duhovno-pidtrymaty-literaturnyj-osvitnij-proekt-pro-svobodu-ta-inakshist-na-pidtrymku-dyskryminovanyh-verstv-naselennya
https://www.irf.ua/podii_fondu_ta_nashikh_druziv_na_knizhkovomu_arsenali/
https://md-eksperiment.org/post/20190926-cifri-ta-fakti-26-knizhkovogo-yarmarku
https://www.irf.ua/shidchytajezvit1/
https://starylev.com.ua/zhyznya
https://www.radiosvoboda.org/a/29777865.html
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09   КУЛЬТУРА 

КІНО ТА ТЕАТР 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підтримали промоцію військової драми «Черкаси» про захоплення Росією 
українських військових кораблів у 2014, участь короткометражної стрічки «Анна» про 
життя на охопленому війною Сході у Канському кінофестивалі та зйомки 
короткометражного фільму «Тихіше» та відеопроекту у форматі віртуальної 
реальності «Заручники війни». Продовжились покази вистав «Горзинот 200», «Як 
украсти коня» та «Номери» (за сценарієм Олега Сенцова), що були профінансовані у 
2018 році. Крім цього ми надали допомогу для створення вистави за участі людей з 
досвідом наркозалежності «Синдром (не) залежності», шекспірівську «12 ніч», що 
ставилась ветеранами АТО/ОСС, інклюзивний інтерактивний перфоманс «Спитай 
мене: Хто Я?», документальної вистави про історії ветеранів «Голоси», театрального 
фестивалю «Куліш. Курбас. Шекспір» та інклюзивної вистави «Полювання на Снарка». 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Ми підтримуємо кіно та театр, що не лише розвивають українську культуру як таку, 

але й просувають важливі цінності.  

 

Фільм «Черкаси». 

Офіційний тизер 

 

Залаштунки 

інклюзивної вистави 

«Полювання на 

Снарка» 

Зйомки українського 

короткометражного 

фільму «Тихіше» 

ГОЛОСИ - вистава на 

основі історій 

учасників російсько-

української війни 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Фільм «Анна».  

Трейлер 

У Харкові стартував 

фестиваль «Куліш. 

Курбас. Шекспір» 

https://dyvys.info/2019/07/16/na-mizhnarodnomu-kinofestyvali-prezentuvaly-film-lvivskoyi-kompaniyi-pro-cherkasy/
https://www.poglyad.tv/korotkometrazhna-strichka-anna-poyide-na-72-yj-mizhnarodnyj-kinofestyval-do-kann/
https://mediananny.com/novosti/2334057/
https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%94-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B
https://afisha.lviv.ua/events/goryzont-200-16
https://www.ostro.org/general/society/news/570779/
https://www.ostro.org/general/society/news/570779/
https://stv.detector.media/kontent/movlennya/telekanal_ua_kultura_pokazhe_spetsproekt_sentsovmaebutiznami_ta_vistavu_nomeri/
https://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti/20.06.2019/v_poltave_pokazhut_neobychnyy_spektakl/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2705703-veterani-ato-pokazut-sekspira-anglijskou-movou.html
https://www.prostir.ua/event/inklyuzyvnyj-interaktyvnyj-performans-spytaj-mene-hto-ya/
https://www.prostir.ua/event/inklyuzyvnyj-interaktyvnyj-performans-spytaj-mene-hto-ya/
http://www.golos.com.ua/article/321693
https://md-eksperiment.org/post/20190522-teatr-na-zhukah-vpershe-vijshov-na-kraudfanding
http://krivbass.city/news/view/v-krivom-roge-unikalnyj-inklyuzivnyj-proekt-sobiraet-sredstva-na-gastroli
https://www.youtube.com/watch?v=pDQtLK4gmkk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aW_qdBdRJOw
https://www.youtube.com/watch?v=26-N5uzOiso
https://www.youtube.com/watch?v=xczd8J4LbzU
https://www.youtube.com/watch?v=3m33bvyiVvc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Zyc1IP1nkbE
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10   ДОВКІЛЛЯ 

ПРОСУВАННЯ  

ЕКОЛОГІЧНОГО  

ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підготували перше масштабне дослідження про стан розвитку екологічної 
політики України та посилення участі організацій громадянського суспільства у 
впровадженні політик, а також запустили перший онлайн-курс про сортування сміття. 
Ми підтримали Форум успішних практик у сфері охорони довкілля у Чернівцях, а 
також велику кількість регіональних та секторальних дискусій і круглих столів на теми 
довкілля та зеленої енергетики. Ми допомагали у проведенні навчань у сфері 
екології, зокрема тренінгів з громадського контролю за використанням коштів фондів 
охорони навколишнього природного середовища та вебінарів зі стратегічної 
екологічної оцінки для органів місцевого самоврядування та громадськості. Також за 
підтримки фонду було проведено оцінку «зеленої» модернізації економіки в рамках 
імплементації Угоди про Асоціацію.  

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

В умовах глобальних кліматичних змін та високого рівня екологічного забруднення 

України, важливо не просто діяти, але ставити екологічний порядок денний як 

наріжний камінь сучасної політики.  

Моніторинг «зеленої» 

модернізації економіки 

при реалізації Угоди 

про асоціацію з ЄС 

 

Побутові відходи – 

дій зараз! 

Онлайн-курс 

Дослідження розвитку 

екологічної політики та 

перспектив посилення 

участі громадських 

організацій  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

https://www.irf.ua/doslidzhennya-stanu-rozvytku-ekologichnoyi-polityky-ukrayiny-ta-perspektyv-posylennya-uchasti-organizaczij-gromadyanskogo-suspilstva-u-rozrobczi-ta-vprovadzhenni-polityk/
https://www.irf.ua/doslidzhennya-stanu-rozvytku-ekologichnoyi-polityky-ukrayiny-ta-perspektyv-posylennya-uchasti-organizaczij-gromadyanskogo-suspilstva-u-rozrobczi-ta-vprovadzhenni-polityk/
https://ain.ua/2019/05/31/kurs-po-sortirovke-musora/
https://bukoda.gov.ua/new/6068
http://www.golos.com.ua/article/314733
https://gurt.org.ua/news/informator/52325/
http://epl.org.ua/announces/yak-zhytomyrska-oda-otsinyuye-vplyv-na-dovkillya-torfovydobutku/
http://epl.org.ua/announces/yak-zhytomyrska-oda-otsinyuye-vplyv-na-dovkillya-torfovydobutku/
https://www.prostir.ua/?news=zelena-enerhetyka-neodminna-skladova-stratehiji-rozvytku-hmelnychchyny-eksperty
http://epl.org.ua/announces/reliz-trening-z-gromadskogo-kontrolyu-za-vykorystannyam-koshtiv-fondiv-ohorony-navkolyshnogo-pryrodnogo-seredovyshha/
https://www.prostir.ua/event/zaproshennya-na-vebinary-zi-stratehichnoji-ekolohichnoji-otsinky-dlya-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-ta-hromadskosti/
https://www.prostir.ua/event/zaproshennya-na-vebinary-zi-stratehichnoji-ekolohichnoji-otsinky-dlya-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-ta-hromadskosti/
https://uacrisis.org/uk/71683-green-economics-in-ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=7BaxNd80pfw&feature=emb_logo
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+WST101+2019_T2/about
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf
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10   ДОВКІЛЛЯ 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ  

РОЗВИТОК  

ЕКОЛОГІЧНИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ  

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

З початку 2019 року Міжнародний фонд «Відродження» спільно з Посольством 

Швеції запустили «Ініціативу з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні», 

що спрямована на інституційний розвиток громадських організацій, що займаються 

довкіллям. В рамках конкурсу, у 2019 році ми відібрали 16 організацій з 9 регіонів 

України для участі у першому етапі інституційної підтримки. Ці організації протягом 

року отримували допомогу в зміцненні власного потенціалу через численні навчання 

та консультації, а також кошти на інституційний розвиток.  

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Не зважаючи на складний стан довкілля та наслідки Чорнобиля, екологічний рух 

України не є добре розвиненим і консолідованим. Спільна з Посольством Швеції 

ініціатива прагне зробити українські екологічні організації, в тому числі й в регіонах, 

сильнішими і впливовішими, а також відкрити додаткові можливості для співпраці 

організацій між собою, укладання коаліцій та мережування.   

 

Тетяна Кухаренко — 

про нову Ініціативу з 

екологічної політики 

й адвокації в Україні 

 

«Екологія має стати 

темою для постійної 

громадської участі», 

– Олександр Сушко 

Як працює ініціатива 

з розвитку 

екологічної політики 

та адвокації в Україні 

В Україні 

запрацювала 

Ініціатива з розвитку 

екологічної політики 

й адвокації 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

Про що говорили  

на Першій  

еко-конференції  

EPAIU у Києві 

Тетяна Кухаренко  

на Першій  

еко-конференції 

EPAIU у Києві 

https://www.prostir.ua/?focus=tetyana-kuharenko-pro-novu-initsiatyvu-z-ekolohichnoji-polityky-j-advokatsiji-v-ukrajini
https://www.irf.ua/yak-praczyuye-inicziatyva-z-rozvytku-ekologichnoyi-polityky-j-advokacziyi-v-ukrayini-epaiu/
https://www.prostir.ua/?grants=povernutys-do-spysku-konkurs-pidvyschennya-orhanizatsijnoji-spromozhnosti-instytutiv-hromadyanskoho-suspilstva-yaki-pratsyuyut-v-ekolohichnij-sferi
https://www.irf.ua/16_organizatsiy_otrimayut_pidtrimku_vid_ekoinitsiativi_fondu_vidrodzhennya/
https://www.prostir.ua/?focus=tetyana-kuharenko-pro-novu-initsiatyvu-z-ekolohichnoji-polityky-j-advokatsiji-v-ukrajini
https://www.irf.ua/ekologiya_mae_stati_temoyu_dlya_postiynoi_gromadskoi_uchasti_oleksandr_sushko_pro_novu_initsiativu_fondu/
https://www.youtube.com/watch?v=VSPE_rh7Igo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=he0t6xRPF9s&feature=emb_logo
https://www.irf.ua/lyudstvo-vidkrylo-skrynku-pandory-i-zabulo-pro-cze-pro-shho-govoryly-na-pershij-eko-konferencziyi-epaiu-u-kyyevi/
https://www.youtube.com/watch?v=tM7bjQTqnUc&feature=emb_logo
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10   ДОВКІЛЛЯ 

РЕФОРМА  

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ  

ПОЛІТИКИ ТА  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» 

ЩО МИ РОБИЛИ? 

Ми підтримували дослідження щодо витрат коштів Міністерства екології, 
напрацювання для дорожніх карт у реформуванні сфер охорони довкілля та 
енергетики та забезпечували взаємодію з Німеччиною у налагодженні діалогу щодо 
енергетичної безпеки. Ми допомагали слідкувати за відповідністю дій Уряду у сфері 
енергетики вимогам Угоди про Асоціацію з ЄС, знаходити нові можливості для 
співпраці з ЄС у цій сфері та проводити навчання про енергетичну політику ЄС. Крім 
згаданого, ми підтримували аналітичні дослідження щодо можливостей 
впровадження енергосервісу в Україні та прозорості енергетичного сектору, в т.ч. в 
частині надання субсидій на енергоносії. 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Україна споживає велику кількість енергії, яка часто використовується значно менше 

ефективно, ніж у країнах ЄС. Реформи у сфері збільшення енергоефективності 

допоможуть одночасно знизити залежність України від закупівлі енергоносіїв і 

знизити негативний вплив на довкілля.  

 

Енергосервіс: must 

have для України 

 

Вебінар 

«Енергетична 

політика ЄС уроки 

для України» 

Що не так  

із системою 

субсидій? 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: 

http://epl.org.ua/announces/na-shho-vytratylo-ministerstvo-ekologiyi-byudzhetni-koshty-v-2018-rotsi/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/61108/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/61108/
https://www.irf.ua/ukrainskonimetskiy_dialog_schodo_maybutnogo_energetichnoi_bezpeki/
https://www.irf.ua/ukrainskonimetskiy_dialog_schodo_maybutnogo_energetichnoi_bezpeki/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/68571/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B3-%C2%AB%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1
https://www.prostir.ua/event/enerhoefektyvnist-vyklyky-perspektyvy-ta-mozhlyvosti-u-spivpratsi-z-evropejskym-soyuzom/
https://www.irf.ua/vebinar_energetichna_politika_es_uroki_dlya_ukraini/
https://tribuna.pl.ua/news/energoservis-must-have-dlya-ukrayini/
https://www.irf.ua/shho-ne-tak-iz-systemoyu-subsydij-dlya-naselennya/
https://tribuna.pl.ua/news/energoservis-must-have-dlya-ukrayini/
https://www.youtube.com/watch?v=fu5FB_xii4Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=O5mErtsvr_k&feature=emb_logo
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
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ПРАВЛІННЯ ФОНДУ 

ОЛЬГА 

АЙВАЗОВСЬКА 

Голова Правління 

ЛАРИСА 

ДЕНИСЕНКО 

Членкиня 

Правління 

СВЯТОСЛАВ 

ПАВЛЮК 

Член Правління 

ІГОР ГУТ 

Член Правління 

ТАМІЛА ТАШЕВА 

Членкиня 

Правління 

ВОЛОДИМИР 

ЄРМОЛЕНКО 

Член Правління          

(з вересня 2019) 

ОЛЕКСАНДРА 

МАТВІЙЧУК 

Членкиня 

Правління                    

(з вересня 2019) 

НАТАЛІЯ 

ЛИГАЧОВА-

ЧОРНОЛУЦЬКА 

Членкиня 

Правління (до 

вересня 2019) 

ЯРОСЛАВ 

ЮРЧИШИН 

Член Правління 

(до вересня 2019)          

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОЛЕКСАНДР 

СУШКО 

Виконавчий 

директор 

ІННА        

ПІДЛУСЬКА 

Заступниця 

виконавчого 

директора 

НАТАЛІЯ 

САННІКОВА 

Фінансовий 

директор 

НАША КОМАНДА 
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ПРОГРАМА «ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА» 

ОЛЕКСІЙ 

ОРЛОВСЬКИЙ

Директор 

програми 

ТЕТЯНА 

КУХАРЕНКО 

Менеджерка 

екологічної 

ініціативи 

СОФІЯ  

ГОЛОТА 

Менеджерка 

ініціативи з 

розвитку анал. 

центрів 

ДІАНА 

НАРЕЖНЕВА 

Менеджерка 

програми                

(з липня 2019) 

ОЛЕНА 

ЛУЦИШИНА 

Координаторка 

програми 

МАР’ЯНА 

МАГОМЕДОВА 

Координаторка 

програми 

ЛІЛІЯ  

БАРАН 

Менеджерка 

програми (до 

червня 2019) 

ПРОГРАМА «ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОСУДДЯ» 

РОМАН  

РОМАНОВ 

Директор 

програми 

ВАСИЛИНА 

ЯВОРСЬКА 

Менеджерка 

програми 

ЛІАНА  

МОРОЗ 

Менеджерка 

програми 

ОЛЬГА           

ГАЛЬЧЕНКО 

Координаторка 

програми 

ЯРИНА  

ЛАКІШ 

Координаторка 

програми 

КАТЕРИНА 

ЛУКАСЕВИЧ 

Координаторка 

програми 
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ПРОГРАМА «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я» 

ВІКТОРІЯ 

ТИМОШЕВСЬКА 

Директор 

програми 

ОЛЕНА  

КУЧЕРУК 

Менеджерка 

програми 

КСЕНІЯ ШАПОВАЛ-

ДЕЙНЕГА 

Менеджерка 

програми 

ЯРОСЛАВА  

ШУЛЯК 

Координаторка 

програми 

ЗОРЯНА 

КАЗНОВСЬКА 

Координаторка 

програми 

АННА 

КАРАШІВСЬКА 

Медіа-

консультантка 

програми 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА 

ДМИТРО        

ШУЛЬГА 

Директор 

програми 

ОЛЬГА             

КВАШУК 

Менеджерка 

програми 

ОЛЕНА 

РОМАНОВА 

Координаторка 

програми 

РОНА 

ШОДЖАЗАДА 

Координатор 

програми 

ІРИНА           

ШЕРЕМЕТА 

Координаторка  

«Київського 

діалогу» 

МАРТА                

ГУРІНА 

Медіа-

консультантнка 

«Київського 

діалогу» (з вересня) 

ТЕТЯНА  

ЛОПАЩУК 

Керівниця 

«Київського 

діалогу» 

СЕРГІЙ                  

ЄВТЄЄВ 

Бухгалтер 

«Київського 

діалогу» 
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ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 

СТАНІСЛАВ 

ЛЯЧИНСЬКИЙ 

Директор 

програми 

ГРИГОРІЙ           

БАРАН 

Менеджер 

екологічної 

ініціативи 

ЛЮБОВ 

МИХАЙЛОВА 

Менеджерка 

ініціативи з 

розвитку анал. 

центрів 

РОМСЬКА ПРОГРАМА 

СЕРГІЙ 

ПОНОМАРЬОВ 

Директор 

програми 

ВІКТОРІЯ 

СТОКРАТЮК 

Менеджерка 

екологічної 

ініціативи 

ВІОЛА             

ПОПЕНКО 

Менеджерка 

ініціативи з 

розвитку анал. 

центрів 

ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ 

САШКО 

КУЛЬЧИЦЬКИЙ 

Керівник відділу 

СЛАВА            

СЕРГІЙЧУК 

Менеджерка 

відділу (з вересня 

2019) 

ОЛЕСЬ            

ЛІСНИЧУК 

Аналітик відділу 

АНАСТАСІЯ 

ІВАШИНА 

Менеджерка 

відділу (до вересня 

2019) 
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА 

ОКСАНА 

ДАЩАКІВСЬКА 

Представництво у 

Львові 

ЄВГЕН                

ПОПОВ 

Представництво в 

Одесі 

ВЛАДИСЛАВ 

РОМАНОВ 

Представництво у 

Дніпрі 

ОЛЕНА 

РОЗСКАЗОВА 

Представництво у 

Харкові 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 

НЕЛЯ 

ВИШНЕВСЬКА 

Головна 

бухгалтерка 

ВІРА 

САВЧУК 

Заступниця 

головної 

бухгалтерки 

ОЛЬГА 

НАДТОЧІЙ 

Бухгалтерка 

ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

ГЕННАДІЙ 

ДЕРКАЧ 

Старший 

фінансовий 

менеджер 

ЮЛІЯ 

ГОРДОННА 

Фінансова  

менеджерка 

ОЛЕКСАНДР 

ШКУЛІПА 

Фінансовий 

менеджер 
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАЦІВНИКИ 

ХРИСТИНА 

ШУЛЬГА 

Директорка з 

розвитку 

персоналу 

ОЛЕКСАНДР 

БРЯГІН 

Юрист 

РАДОСЛАВА 

КАБАЧІЙ 

Менеджерка 

ініціатив у сфері 

культури 

ВОЛОДИМИР 

ЗАЛОЗНИЙ 

Керівник відділу 

технічного 

забезпечення 

ПРИЙМАЛЬНЯ 

ЮЛІЯ                      

БАБІЙ 

Керівниця 

приймальні 

ВІТАЛІЙ 

БЕЗВОРОТНІЙ 

СВІТЛАНА 

МЯКУШКО 

Інформаційний 

консультант 

Інформаційна 

консультантка 

ІТ-ДЕПАРТАМЕНТ 

ОЛЕГ 

НЕЗДЕМОВСЬКИЙ 

Керівник 

відділу 

ОЛЕКСАНДР 

СИТНИК 

Адміністратор  

бази даних 

АНДРІЙ 

КОНОПЛЯННІКОВ 

Координатор 

технічної 

підтримки 
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