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Шановні нові громадяни!

Шановні колеги, партнери, друзі, читачі!

Зміни в країні творять не політики, а ми громадяни. Саме ми і є Україна, і лише
ми відповідальні за все, що відбувається
навколо нас. Я щиро вірю в зміни і знаю,
що спільно їх творити легше.

Центру UA нещодавно виповнилося 3 роки. За
цей
час
ми
подорослішали,
стали
досвідченішими, реалізували чимало успішних
проектів.
Також у 2012 році ми приділили особливу увагу
інституційному розвиткові нашої громадської
організації, щоб максимально наблизити нашу
діяльність до кращих європейських практик
прозорої та підзвітної громадської активності. З
цією метою ми започатковуємо щорічне публічне
звітування.

Центр спільних дій це не просто назва,
це – філософія нашої організації. Це
спосіб мислення, який ми хочемо
донести до всіх своїми діями.
Ще вчора говорити про вплив на політика видавалось дивним. Вже
сьогодні нам вдалося змінити парадигму безальтернативності та
слабкості громадянського суспільства. В цей час, коли у
Європейському союзі та Сполучених штатах давно говорять про
гіперактивність громадського тиску, ми запозичуємо досвід та
маленькими, але впевненими кроками рухаємось до цього, стаючи
сильнішими.
Громадянський рух, який розгортає Центр спільних дій, має стати
джерелом, в якому народиться нова справжня українська еліта.
Епоха корумпованості з кожним днем втрачає свої позиції. Ми
розгорнули дискурс, якого ще не знала Верховна Рада. Ще ніколи її
скликання не розпочиналось з обговорення політичної
відповідальності за відсутність персонального голосування, прогули
засідань або перехід до іншої фракції. І на цьому ми не зупинимось.

Отже, ми раді вам представити наш річний звіт за 2012 рік. Тут ми
представляємо наші ініціативи – над якими працюємо, результати – яких
досягли, виклики – які попереду.
Цей рік став для нас особливо цікавим та насиченим – ми заснували та
координували велику виборчу кампанію з моніторингу доброчесності
кандидатів ЧЕСНО, продовжили контролювати виконання обіцянок
політиків командою Владометру, активно просували європейські
реформи шляхом координації діяльності Громадської експертної ради
при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною
та ЄС, не полишали адвокатувати зміни у сфері доступу до інформації,
брали участь у різних ініціативах журналістського руху Стоп Цензурі! і не
лише.

Я знаю, що зміни можливі лише тоді, коли ми запровадимо Ми як Центр UA розшифровуємо UA у нашій назві як «united actions» –
принципи моральності та чесності. І ми зробимо все, щоб це стало тобто спільні дії. Ми віримо, що спільними діями ми можемо творити
кращу Україну.
правилом, модою та звичкою.

Світлана Заліщук,
Виконавчий директор

Олег Рибачук,
Голова організації
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2.1. Загальна інформація про організацію
Структура управління організацією, а також розподіл відповідальності органів управління визначається в статуті Організації. Всі
внутрішні правила та процедури регламентуються відповідними внутрішніми документами, які затверджуються Правлінням
організації.
Громадська організація “Центр UA” (Центр спільних дій) має місцевий статус та зареєстрована Головним управлінням юстиції у
місті Києві 23 жовтня 2009 року. Державна реєстрація Організації проведена Подільською РДА 12 листопада 2009 року.
Організація діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, незалежності, законності, виборності та
підзвітності органів управління, прозорості та гласності в роботі.
У своїй діяльності Організація не має на меті отримання прибутку. Відповідно до Рішення ДПІ у Подільському районі міста Києва
№644 від 01 грудня 2009 року Організації присвоєно ознаку неприбутковості за кодом 0011.
Свою діяльність організація розпочала з Кампанії «Новий громадянин».
Офіційний сайт організації: http://uacentre.org.ua/
Сайт Партнерства «Новий громадянин»: http://newcitizen.org.ua/
2.2. Місія та мета діяльності організації
Місія організації: творити відкрите суспільство через спільні дії громадян.
Мета: здійснення та захист прав і свобод для забезпечення умов ефективної самоорганізації громадян та досягнення якісних
змін у розбудові відкритого суспільства.
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2.3. Бачення розвитку організації
Успішний розвиток України неможливий без формування міцного та дієвого громадянського суспільства, що забезпечить внесок
громадян у вдосконалення організації суспільного життя, створить умови для формування альтернативних політичних еліт та їх
конкуренції на основі професійних та моральних якостей, сприятиме ініціативі громадян, відповідальності та прозорості влади.
Одними з основних проблем у формуванні в Україні громадянського суспільства є низький рівень самоорганізації населення, а
також недостатня координація зусиль провідних громадських організацій та лідерів думок, що знижує ефективність механізмів
відстоювання суспільних інтересів у відносинах з владою. Відповідно, існує запит на забезпечення умов ефективної
самоорганізації громадян та формування платформи «рівних партнерів - платформ» з усіх зацікавлених гравців, яка сприятиме
високому рівню взаємодії та просування важливих для суспільства проектів розвитку.
Платформа платформ існує за принципом горизонтальної взаємодії, де кожна платформа є автономною одиницею, але їх спільні
дії направлені на реалізацію єдиної мети - досягнення якісних змін у розбудові відкритого суспільства.
2.4. Цінності організації
Порядність. Ми працюємо на засадах чесності та порядності, які є основою при прийнятті будь-яких індивідуальних чи
колективних рішень, що стосуються діяльності організації.
Прозорість. Вся діяльність організації є публічною та відкритою для громадян.
Відмінна якість. Ми прагнемо забезпечити виключно якісні та цінні результати.
Новаторство. Ми заохочуємо застосування нових знань, творчого підходу та незалежного мислення у всьому, чим ми
займаємось.
Повага до особистості. Ми поводимося один з одним справедливо, з гідністю і на умовах рівності. Ми підтримуємо один
одного, стимулюючи кожного з нас до максимального розвитку нашого потенціалу.
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Повага до Центру UA. Ми визнаємо, що сила Центру у нашій колективній та індивідуальній відданості баченню, місії та
цінностям організації.
Фінансова відповідальність. Ми працюємо на засадах фіскальної порядності та прозорості, яка забезпечує цінову
конкурентоспроможність і фінансову відповідальність.
Об’єктивність. Наша діяльність є незалежною від впливу з боку політичних, економічних та інших чинників.
2.4. Основні напрямки та цілі діяльності
1. Розвиток свободи слова та доступу до інформації.
Цілі:
- Боротьба з цензурою.
- Сприяння доступу громадян до публічної інформації.
- Контроль за дотриманням журналістських стандартів.
- Впровадження громадського телебачення та роздержавлення ЗМІ.
- Забезпечення прозорості медіавласності.
2. Формування запиту на якісну політику.
Цілі:
- Визначення громадянами пріоритетів розвитку держави.
- Проведення публічного та експертного обговорення у процесі прийняття політичних рішень.
- Підвищення громадянської активності (просвіта, мобілізація, комунікація між громадами).
3. Підвищення відповідальності та прозорості влади.
Цілі:
- Адвокація реформ.
- Забезпечення громадського контролю за діями влади (інформування громадськості про дотримання вимог та наявні механізми
забезпечення прозорості та відповідальності влади).
- Оптимізація урядування.
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III.

Команда Центру спільних дій

3.1.

Структура управління організацією

Загальні збори
Правління
Координаційна рада
(Голова організації, Виконавчий директор, Керівники відділів, Керівники проектів/платформ)
Голова організації (Рибачук Олег)
Виконавчий директор (Заліщук Світлана)
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (Савіна Марина

)

Головний
бухгалтер

Фінансовий
менеджер

Директор з
розвитку

Креативний
директор

Керівник
напрямку ДПІ

Керівник проекту
ЧЕСНО

Керівник проекту (Головний
редактор) ВЛАДОМЕТР

(Савіна Марина)

(Руда Валентина)

(Сидоренко Андрій)

(Куріна Аксиня)

(Рубан Аліса)

(Пеклун Тетяна)

(Фролов Тарас)

Опис:
1. Загальні збори – вищий керівний орган організації, який складається з усіх членів та
скликається не рідше ніж один раз на рік.
2. Координаційна рада – колегіальний орган управління, який здійснює керівництво у
проміжках між засіданнями Загальних зборів та засідає не рідше ніж один раз на квартал. На
засіданнях визначаються ключові підходи та шляхи реалізації рішень Загальних зборів (перш
за все стратегічного плану). Крім цього, відбувається звітування керівників платформ один
перед одним та обговорюються варіанти взаємодії між платформами (проектами).
3. Голова організації: забезпечує виконання рішень Загальних зборів шляхом організації
роботи Координаційної ради та контролю за виконанням завдань, які покладаються на
Виконавчого директора.
4. Виконавчий директор: здійснює оперативне управління та слідкує за виконанням рішень
(завдань) Координаційної ради керівниками платформ та відділів.
6
5. Керівники відділів та платформ: організовують роботи своїх команд та здійснюють
керівництво цими командами.

Комунікаційний відділ:
- Менеджер з комунікації
(Борзило Інна)
- New media–менеджер
(Моісеєва Валерія)
- Редактор сайту
Гудима Вадим
- Продюсер відео-адвокасі
(Грабарська Ганна)
- Регіональний координатор
(Зінченко Андрій)

- Шеф-редактор
(Кіпіані Вахтанг)
- Менеджер з комунікації
(Олексів Оксана)
- Редактор
(Кобзар Ярослав)
- Редактор
(Самохін Ігор)

Керівник
Європейської
програми
(Гуменюк Вікторія)

- Головний
аналітик
(Акуленко Любов)
- Менеджер з
комунікації
(Олексів Оксана)
- Помічник
аналітика
(Костюченко
Тетяна)

3.2.

Наша команда
Савіна Марина
Головний бухгалтер

Куріна Аксиня
Креативний директор

Сидоренко Андрій
Директор з розвитку

Рубан Аліса
Керівник напрямку
доступу до інформації
Руда Валентина
Фінансовий менеджер
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Борзило Інна
Менеджер з комунікації
Моісеєва Валерія
Web-менеджер

Пеклун Тетяна
Керівник проекту

Зінченко Андрій
Регіональний координатор

Грабарська Ганна
Продюсер відео

Гудима Вадим
Редактор сайту
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Фролов Тарас
Керівник проекту

Олексів Оксана
Менеджер з комунікації
(з вересня)

Самохін Ігор
Редактор
(з серпня)

Кобзар Ярослав
Редактор
(з серпня)

Кіпіані Вахтанг
Шеф-редактор
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Гуменюк Вікторія
Керівник проекту

Костюченко Тетяна
Помічник аналітика

Акуленко Любов
Аналітик
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Олексів Оксана
Менеджер з комунікації
(до вересня)

VI. Результати діяльності
4.1. Інформація про Проект
• Проект засновано 2010 року. Сайт vladometr.org почав працювати 1 жовтня 2010.
• Сторінка у Facebook
• Мета проекту - побороти "коротку пам’ять" політиків і змусити їх виконувати свої обіцянки; сприяти збільшенню рівня
відповідальності українських політиків.
• Владометр займається пошуком та перевіркою виконання обіцянок даних українськими політиками.
Результати 2012
•
•
•
•

зібрано 3700 обіцянок українських політиків та політичних партій. Перевірено та оцінено близько 20% обіцянок.
2400 людей стали прихильниками офіційної сторінки проекту в мережі Фейсбук facebook.com/vladometr.
17318 людей відвідали сайт.
17 відеосюжетів, підготовлених редакторською групою Владометра, присвячених обіцянкам українських політиків, вийшло в
ефірі телеканалу ТВі у липні-грудні 2012.
• 12 статей на тему політичної відповідальності, створених редакторською командою Владометра, було опубліковано в
українських ЗМІ.
• З липня до грудня 2012 в Києві та обласних центрах було проведено 10 публічних презентацій проекту для журналістів і
студентів.
• У 2012 було проведено дві веб-конференції з українськими політиками - мером Сум Геннадієм Мінаєвим та мером Львова
Андрієм Садовим.
Донори та Бюджет
У 2012 діяльність проекту була підтримана трьома організаціями: Міжнародним Фондом Відродження, National Endowment
for Democracy, Інтерньюз Нетворк. Загальна кількість витрат за цей рік склала $ 49906,75.

11

Інформаційні продукти
дата
30/07/2012
06/08/2012
12/08/2012
20/08/2012
27/08/2012
31/08/2012
04/09/2012
10/09/2012
16/09/2012
26/09/2012
08/10/2012
22/10/2012
22/10/2012
08/11/2012
08/11/2012
12/11/2012
13/11/2012
17/11/2012
19/11/2012
05/12/2012
06/12/2012
10/12/2012
30/12/2012

Назва
Відеоблог. Випуск 1. Поточні обіцянки Литвина
Відеоблог. Випуск 2. Про творчі запозичення політиків та порушену обіцянку
Відеоблог. Випуск 3. Про компроміс від президента
Відеоблог. Випуск 4. Економічні програми КПУ та Свободи
Відеоблог. Випуск 5. Читаючи програму "Україна-вперед"
Тарас Фролов. Про схожі обіцянки несхожих партій
Відеоблог. Випуск 6. Про обіцянки до 1 вересня
Відеоблог. Випуск 7. Про соціальні обіцянки
Відеоблог. Випуск 8. Про виконані обіцянки чиновників
Відеоблог. Випуск 9. Передвиборчі обіцянки судової гілки влади
Відеоблог. Випуск 10. Обіцянки в галузі культури містяться в кінці передвиборчих програм
Відеоблог. Випуск 11. Громадські ініціативи, які слідкуватимуть за порушеннями під час виборів
Ярослав Кобзар. 18 обіцянок для молоді
Тарас Фролов. Списування по-депутатськи
Ігор Самохін. Жіноче питання у передвиборчих програмах
Відеоблог. Випуск 12. Про особистий внесок Азарова у вибори
Ігор Самохін. Освітні перспективи в передвиборчих обіцянках
Ярослав Кобзар. Межа можливостей Олександра Попова
Відеоблог. Випуск 13. Дослідження обіцянок українських можновладців про дотримання свободи слова
Ярослав Кобзар. Кабмін пішов – обіцянки залишились
Ігор Самохін. Кінець прекрасної казки про стабільну гривню
Відеоблог. Випуск 14. Азаров дав українському народу 273 обіцянки
Відеочат з мером Львова Андрієм Садовим – спільний проект Zaxid.net і Владометр
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Розміщення
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Українська правда
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Владометр / TVi / Youtube
Українська правда
Владометр / Facebook
Портал Погляд, Тернопіль
Владометр / TVi / Youtube
Інтернет-видання “Лівий берег”
Інтернет-видання “Лівий берег”
Владометр / TVi / Youtube
Інтернет-видання “Лівий берег”
Блог Владометра, “Корреспондент”
Владометр / TVi / Youtube
Youtube

4.2. Доступ до інформації та свобода слова
Інформація про Проект
Напрямок започатковано у 2010 році.
Мета: ухвалення та повноцінна реалізація Закону України «Про доступ до публічної інформації», розвиток свободи слова.
Інформаційні ресурси напрямку: http://stopcensorship.wordpress.com/
http://uacentre.org.ua/
http://newcitizen.org.ua/
facebook
Результати
Кампанія була реалізована силами членів Партнерства «Новий громадянин» під координацією ГО Центру UA.
Ухвалення Закону України «Про доступ до публічної інформації». Цьому передували:


Публічні звернення до народних депутатів України та Президента України із закликом ухвалити
закон. Зібрано понад 600 підписів на підтримку закону (450 журналістів, 150 представників
громадських організацій).



Звернення до голови Євросоюзу Ван Ромпея із закликом підняти питання щодо ухвалення закону
"Про доступ до публічної інформації" перед Віктором Януковичем під час саміту Україна-ЄС.



Проведення вуличних акцій прямої дії.



Тиск під час засідань Верховної ради України.



Робота представників громадськості в комітетах та взаємодія з Народними депутатами України
(Андрій Шевченко, Ігор Мірошниченко, Олена Бондаренко та інші).
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Забезпечення реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
 Сприяння розробці громадськими експертами проектів законів та підзаконних актів для приведення законодавства України у
відповідність із Законом «Про доступ до публічної інформації». Документи розроблялись фахівцями УНЦПД.
 Реалізація широкомасштабної інформаційної кампанії з популяризації Закону. Кампанія передбачала: розробку та
розповсюдження брошур для державних службовців та громадян; зйомку та поширення інформаційних роликів;
розповсюдження листівок; розробку «запитайзбуки» для соціальних мереж; публікацію експертних статей. Додатково, в
рамках святкування Міжнародного дня права знати (28 вересня 2012), було проведено вуличну презентацію фотопроекту
«Відкритий Доступ» за участю провідних українських журналістів.
 Проведення презентацій, тренінгів та консультацій для громадських діячів, державних службовців, журналістів. Загальна
кількість заходів склала майже 100.
 Розробка методичних рекомендацій щодо практичного впровадження Закону України "Про доступ до публічної інформації" та
відповідей на найбільш вживані запитання (УНЦПД).
 Підготовка щомісячних бюлетенів про доступ до інформації (ІМІ).
 Проведення розслідувань із застосуванням Закону спільно з журналістами:
- Колумби від Мінекології, або Утилізація Злочевського
- Державно-горілчана таємниця
 Інформування громадськості про стан виконання закону:
- 8 травня 2012 – прес-конференція «Рік Закону про доступ в дії: 10 речей, про які не дізналося суспільство»
- 28 вересня 2012 – прес-конференція «Доступ до інформації: Чи стала влада відкритішою?»
Моніторинг стану виконання закону:
 Щомісячний всеукраїнський моніторинг відкритості органів влади «Прозора бюрократія (ЦПСА);
 Моніторинг забезпечення дії закону на місцях (УНЦПД спільно з ГО Демократичний альянс);
 Збір декларацій про доходи усіх губернаторів, їх перших заступників та міських голів обласних центрів. А також генеральних
планів міст та бюджетів.
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Розгорнуті презентації про Кампанію з ухвалення та реалізації Закону «Про доступ до публічної інформації»:
Презентація 1
Презентація 2

Боротьба з цензурою та підтримка свободи слова:
 у співпраці з найбільш впливовими українськими журналістами створено журналістський рух «СТОП Цензурі!», який став
одним з провідних журналістських об’єднань в Україні, що захищає свободу слова.
 Січень-вересень 2011- всеукраїнський тур фото-проекту «Під Pressом» з метою привернення уваги широкої громадськості до
проблем цензури та утисків свободи слова в Україні.
 Березень-червень 2011 – конкурс «Стоп Цензурі» з метою ініціювати широку суспільну дискусію навколо проблем утисків
свободи слова, політичної цензури та цензурування творів мистецтва.
 6 червня 2012 – мирна протестна акція журналістів в День журналіста біля офіційної резиденції Президента України Межигір’я
з вимогою гарантувати свободу слова в Україні. А також презентація карти корупції Києва, створеної за найрезонантнішими
журналістськими розслідуваннями корупційних справ, які не отримали реакції зі сторони правоохоронних органів.
 6 вересня 2012 – протестна акція журналістів під час виступу Президента на Всесвітньому газетному конгресі в Києві з метою
привернення уваги міжнародної спільноти до проблеми згортання свободи слова в України
 6 листопада 2012 – круглий стіл щодо випадків системної політичної цензури на прикладі інформаційного агентства УНІАН
Координація журналістської спільноти щодо скасування закону про наклеп:
 Проведення Інтернет-кампанії «Скажи НІ закону про наклеп»
 Підготовка відкритих звернень до народних депутатів та Президента України з вимогою скасувати відповідний закон.
 Звернення до міжнародної спільноти.
 Підготовка та координація протестних акцій, які консолідували більше 500 журналістів провідних українських медіа.
Публікації, фото, відео
Більше відео по кампанії дивіться за цим посиланням.
Більше відео про діяльність руху Стоп Цензурі дивіться тут.
Більше відео про проект «Під Pressом» дивіться тут.
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4.3. Європейська програма
Інформація про Проект
Назва проекту: «Платформа аналізу євроінтеграційної політики України»
Ресурси проекту: http://youkraine.eu/uk/ , http://www.facebook.com/youkraine.eu, http://eu.prostir.ua/themes/rada.html
Мета проекту: забезпечити українських та міжнародних високопосадовців, а також людей, що формують суспільну думку,
прогресивною, реалістичною, актуальною та якісно новою аналітикою щодо Порядку денного відносин між Україною та ЄС.
Основні результати проекту
Забезпечення синергії та координації зусиль експертів, які досліджують питання європейської інтеграції України, з метою
посилення їхнього впливу на проведення реформ в країні. В процесі реалізації цього компоненту досягнуті такі результати:
А) вироблення спільно з Міністерством закордонних справ України «Концепції Державної цільової програми інформування та
налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на 2013-2015 роки»;
Б) координація процесу вироблення експертного бачення Дорожньої карти Східного партнерства «Старі пріоритети, нові
індикатори» для формування офіційного документу Представництвом ЄС в Україні;
В) проведення публічної акції «Прикрась Євродерево» за участю Глави представництва ЄС в Україні та послів інших країн-членів ЄС;
Г) проведення 2-х зустрічей між українськими експертами, високопосадовцями та представниками Державного департаменту США
напередодні офіційних засідань Комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США;
Д) підготовка спільного листа депутатам Європейського парламенту від українських експертів щодо необхідності підписання Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС та представлення його депутатом П.Залевські під час засідання Комісії з міжнародної торгівлі;
Е) забезпечення співпраці експертів Громадської експертної ради з Першим віце-прем’єр-міністром України В.Хорошковським;
Є) залучення до організації спільних заходів, таких як Публічний форум з питань виборчого законодавства (співорганізатори: Новий
Громадянин, NDI, IFES) та Євроатлантичного форуму (співорганізатори: PAUCI, Konrad Adenauer Stiftung, Centre for US-Ukrainian
relations).
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 Підтримка публічного дискурсу щодо необхідності проведення євроінтеграційних реформ в Україні шляхом проведення
таких заходів:
А) регулярних прес-конференцій:
•

Прес-конференція (20.10.11): «Україна власноручно закриває двері до ЄС»

•

Прес-конференція (30.03.12): «Угода про асоціацію: скільки ще кроків необхідно зробити щоб перейти від парафування до
підписання?»

Б) публічного представлення коротких аналітичних досліджень з чіткими аргументами щодо необхідності проведення
євроінтеграційних реформ в Україні у визначених сферах:
•

Експертна толока (Київ: 14.10.11): «Український газовий ринок: європейські правила проти російських апетитів»

•

Експертна толока (Київ: 30.11.11): «Спільний авіаційний простір з ЄС: як інтегрувати українське небо?»

•

Круглий стіл (Брюссель: 12.12.11): «Українська ідентичність після 20 років незалежності»

•

Експертна толока (15.12.11): «Аргументи європеїзації: інформація для українців»

•

Експертна толока (15.03.12): «Оцінка екологічної політики згідно з Флагманською ініціативою Східного партнерства по
належному врядуванню»

•

Експертна толока (03.04.12): «Як зробити державну допомогу більш ефективною?»

•

Експертна толока (Київ: 18.06.12): «ЕнергоНеефективність: чому ми досі гріємо асфальт?»

•

Євроатлантичний форум (Київ: 25-26.01.12): «Україна та ЄС на порозі підписання Угоди про асоціацію: вільна торгівля,
енергетична безпека та демократія»

•

Прес-конференція (Київ: 17.05.12): «ЄС оцінив – Україна осмислює»

•

Круглий стіл (Київ: 11.07.12): «Інформаційне забезпечення європейської інтеграції: потреби та методи»

 Інші заходи:
 Круглий стіл «Як Європейська Україна дружитиме з країнами митного союзу»
 Публічний форум (Київ: 09.11.11): «За якими правилами обиратимуть український парламент в 2012 р.?»
 Фотопроект (02.06.2012): "Чому Україна має бути Європейською?"
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Публікації
Загальна кількість публікацій – 241. З них: Інтернет – 168, Телеканали – 17, Радіо – 7, Преса – 19, Інформаційні агентства – 30.
Найкращі публікації у ЗМІ та відео:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Українська правда: Відкритий лист Президенту Януковичу
Тиждень: Януковича закликають повернути Україну на європейський шлях розвитку
Кореспондент: Експерти: Суд над Тимошенко ускладнює переговори з ЄС
Кореспондент: 51% молоді Донбасу та Криму підтримують вступ України в ЄС
Кореспондент: Візам потрібен рух
Дзеркало тижня: Європарламент приносить в жертву Тимошенко заради демократії в Україні
Радіо Свобода: Україна повинна підписати угоду про асоціацію з ЄС – думки української громадськості
Голос Америки: Громадськість: Україна віддаляється від демократичних виборів
Голос Америки: Чому Угода про асоціацію потрібна українцям?
5 канал: РесПубліка з Анною Безулик (10.11.2011)
5 канал: Європейське містечко офіційно відкрилося в Києві
Youtube: Спільний авіаційний простір з ЄС
Youtube: CUF "Ukraine at the Crossroads" Plenary Presentation l Part 2
Youtube: А. Олефіров про лібералізацію візового режиму з ЄС
24 канал: Україна готується відкрити своє небо для міжнародної авіації
24 канал: У Києві відкрили Європейське містечко
24 канал: Експерти: Темпи впровадження енергоефективності занизькі
1+1: Более 50% молодежи Крыма и Донбасса за вступление Украины в ЕС
1+1: У Києві відкрилося "Євросело"
Главред: ЕС не готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
Київпост: ЄС перестав давати гроші Україні. Через Клюєва?
Сегодня: Грищенко советует Европе определиться с Украиной
Коммерсант: Обнародован критический отчет о ситуации в Украине с рекомендациями ЕС
ICTV: Європа завітала в Україну: Говорили про політику, тварин, і бійки в парламентах
BBC: Пайфер: позиція США щодо України схожа на позицію ЄС
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4.4. Інформація про Проект
Назва проекту: кампанія «Фільтруй Раду!» громадянського руху ЧЕСНО
Ресурси проекту:
Офіційне інформаційне джерело руху ЧЕСНО: www.chesno.org
Facebook
Facebook group Chesnyy Kadr
Facebook group FM 2012
Facebook regional pages: Волинь, Крим, Донецьк, Запоріжжя, Краматорськ, Черкаси, Львів, Чернівці
Мета проекту: покращити якість політики шляхом очищення майбутнього парламенту від недоброчесних кандидатів.

Основні результати проекту
 Проаналізовано 2758 кандидатів у народні депутати та 450 депутатів VI скликання на відповідність 6 критеріям доброчесності.
 Створено ЧЕСНОметр – онлайн-інструмент з профілями кандидатів у народні депутати, що містить інформацію про порушені
кандидатом критерії, його біографічні дані.
 10 кандидатів у народні депутати не були висунуті партією УДАР та Об’єднаною опозицією до участі у виборах.
 За рік кампанії було проведено два загальнонаціональні опитування громадської думки, результати яких показали, що з рухом
ЧЕСНО обізнані понад 26% громадян України.
 Створено 36 регіональних платформ ЧЕСНО в Україні, що об’єднали понад 150 громадських організацій та понад 500 активістів.
 Інформаційна кампанія руху велася як на загальнонаціональному рівні так і на регіональному: чисельні публікації в онлайн та
друкованих ЗМІ (понад 1 млн. унікальних матеріалів), власні телевізійні проекти на телеканалах ЗіК (14 випусків-дебатів), сюжети
про порушення під час виборчої кампанії на ТВі; серія інтерв’ю на Українській Правді з відомими особистостями; власний медіаклуб (14 засідань), серед гостей: перший президент України Леонід Кравчук, Блаженніший Людомир Гузар, Борис Нємцов, Євген
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Захаров, брати Капранови тощо. ЧЕСНО – єдина громадська ініціатива, що проводила дебати кандидатів у народні депутати в
деяких регіонах України. Можна сказати, що кожний третій день протягом останнього року відбувалася публічна подія руху
ЧЕСНО.
 Тема особистого голосування та «тушок» - ключова для парламенту VII скликання.
 Кампанія ЧЕСНО успішно пройшла міжнародний аудит: аудитори відзначили цільове використання донорського фінансування,
«фінансова інформація про отримані доходи та понесені витрати, відповідно до умов угод з донорськими організаціями,
достовірно відображена у фінансовій звітності, відповідно до основ бухгалтерського обліку, описаних в Національних стандартах
бухгалтерського обліку», відзначили, що «процес реалізації і вплив кампанії ЧЕСНО були однаково успішними», а вдале
«просування власного порядку денного щодо політичної чесності не викликає сумнівів».

Публікації, фото, відео
-

Розгорнуту презентацію про кампанію дивіться за цим посиланням.
Більше відео про Кампанію: http://www.chesno.org/gallery/?tab=video
Фото з Кампанії: http://www.chesno.org/gallery/

Найкращі публікації у ЗМІ:
1. Партія в ГО: як громадські організації за депутатами стежили
2. «Чесно»: у новій Верховній Раді буде 331 порушник
3. Нервова система суспільства
4. ЧЕСНО про мажоритарників: благодійники, гречкосії та "хресні батьки"
5. Region: Cleaning up the Parliament in Ukraine
6. Активисты "Честно" нашли в ПР 106 нарушителей
7. Добропорядочность украинских кандидатов в депутаты подвергли проверне
8. Кандидаты в нарушители
9. Ukrainian groups warn of 'unfair' election practices
10.Чеснометрика: добре, але мало
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Висновки аудиту
Аудит: рух ЧЕСНО успішно пройшов фінансовий аудит та отримав позитивну оцінку міжнародних експертів у сфері боротьби з
політичною корупцією:
 цільове використання донорського фінансування.
 «фінансова інформація про отримані доходи та понесені витрати, відповідно до умов угод з донорськими організаціями,
достовірно відображена у фінансовій звітності, відповідно до основ бухгалтерського обліку, описаних в Національних
стандартах бухгалтерського обліку».
 «успішна та впливова кампанія».
 «процес реалізації і вплив кампанії ЧЕСНО були однаково успішними», а вдале «просування власного порядку денного
щодо політичної чесності не викликає сумнівів».
Перевірку проводила Аудиторсько-консалтингова група "Компас"
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Фінансовий звіт
5.1. Надходження від донорів у 2012 році (грн.)
№

Назва донора

1

МФ “Відродження”

2

МФ “Відродження”

3
4

Інтерньюз Нетворк, Інк
NED (2011-2013)

5

Pact Inc (2011-2013)

6
7

Omidyar Network, Inc
Pact Inc (ГЕР)
ВСЬОГО:

Назва проекту

Грант (грн.)

Сайт ВЛАДОМЕТР, вимірювання політичної відповідальності
Створення платформи аналізу Євроінтеграційної політики України в рамках діяльності
ГЕР при УЧК
Інтернет портал для громадського моніторингу політичних обіцянок
Розвиток відповідальності посадових осіб, Promoting the Accountability of Public Officials
New Citizen. Fair Play, Strengthening of regional network of CHESNO Regional Coordination
Councils
New Citizen
Ukraine’s EU integration policy platform

33 570,58

0,73%

5 000,00

0,11%

197 798,92
208 003,13

4,30%
4,52%

1 877 012,61

40,79%

1 649 369,60
631 336,62
4 602 091,46

35,84%
13,72%
100,00%

Надходження від донорів у 2012 році, %
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

5,00%
0,00%
МФ “Відродження”

МФ “Відродження”

Інтерньюс Нетворк,
Інк

NED (2011-2013)
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Pact Inc (2011-2013)

Omidyar Network
Fund, Inc.

Відсоток

Pact Inc (ГЕР)

5.2. Витрати коштів по проектах за 2012 рік (грн.)

Назва донора

Назва проекту

Програмні витрати

Оплата послуг
консультантів

Обладнання

Поліграфія

МФ “Відродження”

Сайт ВЛАДОМЕТР,
вимірювання політичної
відповідальності

2 763,32

62 519,94

МФ “Відродження”

Створення платформи
аналізу
Євроінтеграційної
політики України в
рамках діяльності ГЕР
при УЧК

21 603,53

23 498,00

ІнтерньюзНетворк,
Інк

Інтернет портал для
громадського
моніторингу політичних
обіцянок

2 228,93

96 896,00

NED (2011-2012)

Розвиток
відповідальності
посадових осіб

367,53

112 526,00

5

NED (2012-2013)

Promoting the
Accountability of Public
Officials

2,00

22 380,00

6

Pact Inc (2011-2012)

New Citizen. Fair Play.
CHESNO

472 022,79

288 666,00

7

Pact Inc (2012-2013)

Strengthening of regional
network of CHESNO
Regional Coordination
Councils

215 358,28

66 342,00

8

Omidyar Network, Inc

New Citizen

804 107,84

481 079,50

9

Pact Inc

Ukraine’s EU integration
policy platform

158 926,67

314 234,75

4 581,00

55 502,24

1 677 380,89

1 468 142,19

13 896,20

325 890,94

1

2

3

4

ВСЬОГО:

Поїздки

Заходи

Сайт

Фільм

ВСЬОГО:

№

Адмінвитрати
(адмінперсонал,
оренда, офісні
витрати,
канцтовари,
зв'язок,
Інтернет,
банківські
витрати)

65 283,26

4 500,00

50 601,53

1 000,00

2 127,48

3 090,00

6 000,00

110 342,41

36 966,26

149 859,79

22 382,00
4 815,20

269 388,70

114 360,37

49 162,00

1 356 072,66

157 657,60

526 580,94

244 880,66
126 477,25
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242 965,10

36 368,00
88 038,70

3 196,00

385 171,36

240 187,86

118 106,29

1 566 138,88
624 479,36

118 106,29

4 471 740,83

ДАЛІ БУДЕ …
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