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5ВСТУПНЕ СЛОВО

ВстуПнЕ 
СЛОвО

Олег Рибачук, 
голоВа органіЗації

без сумніву минулий рік 
запам’ятався всій країні кілько-
ма ключовими подіями світового 
масштабу: мінськими домовле-
ностями, які, хоч і не були в повній 
мірі успішними, але дозволили іс-
тотно зменшили кількість смертей 
військовослужбовців та мирного 
населення на Донбасі; реструктури-
зацією українських боргів, що убез-
печило нас від дефолту; суттєвим 
зниження цін на нафту, що похит-
нуло головного ворога та агресора 
україни.

Проте, незважаючи на певну ста-
білізацію ситуації в країні та ство-
рення передумов для проведення 
необхідних реформ, говорити про 
системні зміни та сталий економіч-
ний розвиток україни вкрай рано. 
у 2015 році команда Центру UA до-
клала багато зусиль для розробки 
та ухвалення необхідних законів; 

суттєво долучилася до просування 
угоди про асоціацію; приділила ве-
лику увагу активізації громад для 
контролю за політиками та участі в 
управлінні країною.

але ми чітко усвідомлюємо, що 
говорити про невідворотність по-
зитивних змін ще рано і нашою пер-
шочерговою задачею залишається 
забезпечення докорінної зміни сис-
теми, її максимальної прозорості та 
підзвітності громадянам.
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інна бОРзиЛО, 
ВиконаВчий 
дирЕктор

2015 був роком великих сподівань 
на швидкі перемоги після Револю-
ції Гідності. На жаль, реальність 
змусила багатьох українців розча-
руватися – ми все ще не здобули 
вирішальних перемог ані на фронті, 
ані у реформуванні країни. Попри 
всі зусилля волонтерів, експертів, 
активістів, прогресивних політиків 
та міжнародних партнерів – точку 
неповернення все ще не пройдено. 
Система опирається, система на-
магається грати за старими пра-
вилами, система абстрагується від 
реальності. 

втім, в українській дилемі про 
«склянку з водою» головне – зро-
зуміти тенденцію: води стає більше 
чи менше? і тут відповідь одно-
значна – так, позитивні зрушення в 
нашій  країні відбуваються! крок за 

кроком, не так комплексно, як хоті-
лося б, але щодня ми виборюємо у 
темряви сантиметри нової україни.

Цілий рік наша команда присвятила 
цій боротьбі – адвокації реформ, 
перезавантаженню місцевої влади 
та зміні світогляду громадян. Ми на 
правильному шляху і попереду ще 
багато роботи!  
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осноВні наПрЯмки 
діЯлЬності 
та ПРОЕкти 
ОРГаНізаЦіЇ

1.

2.

3.

4.

Підвищення відповідальності та 
прозорості органів публічної влади. 
зокрема, підвищення доброчесності 
парламенту, уряду, кандидатів у на-
родні депутати та депутатів різного 
рівня.

Формування запиту на якісну політи-
ку за трьома складовими:
• посилення впливу громадянсько-
го суспільства на процес вироблен-
ня та ухвалення рішень у країні;
• формування суспільного запиту 
на вимірювані (accountable) полі-
тичні програми;
• сприяння підписанню та подаль-
шому виконанню угоди про асоці-
ацію 

Розвиток свободи слова та доступу 
до суспільно важливої інформації. 
Окремою складовою діяльності тут 
стали заходи із подолання гендерних 
стереотипів та збільшення толерант-
ності в суспільстві.

забезпечення сталого інституційного 
розвитку Організації на основі прин-
ципів фінансової прозорості, подаль-
шої оптимізації всіх ланок управління 
та відповідності Організації найви-
щим міжнародним стандартам.

у 2015 році органіЗаціЯ Про-
доВжила рЕаліЗацію стратЕ-
гічного Плану В рамках чо-
тирЬох осноВних наПрЯмкіВ 
діЯлЬності:

над рЕаліЗацією ЗаЗначЕних 
наПрЯмкіВ ПрацюВали ко-
манди 5 ПроЕктіВ органіЗації:

чЕСНО

СиЛьНі ГРОМаДи ДОНЕччиНи

СвОбОДа СЛОва  
і ДОСтуП ДО ПубЛічНОЇ 
іНФОРМаЦіЇ

РЕаНіМаЦійНий 
ПакЕт РЕФОРМ (РПР)

СиЛьНіші РазОМ

http://www.chesno.org/
http://gromady.dn.ua/
https://dostup.pravda.com.ua/
https://dostup.pravda.com.ua/
https://dostup.pravda.com.ua/
http://rpr.org.ua/
http://rpr.org.ua/
http://www.strongertogether.org.ua/


інФормаційно-
ПросВітницЬкі 
заХОДи

ГРОМАДЯНСЬКИЙ 
РУХ ЧЕСНО
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Понад 1 300 кандидатів ПІДТРИМАЛИ НАшІ 
ВИМОГИ щОДО ПІДВИщЕННЯ ПРОЗОРОСТІ 
ПОЛІТИЧНИХ ФІНАНСІВ, ПІДПИСАВшИ ДЕКЛАРАЦІю 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 
Понад 94% кандидатів у деПутати місцевих рад і 
81% кандидатів у міські голови, щО ПІДПИСАЛИ 
ДЕКЛАРАЦІю, ВИКОНАЛИ бАЗОВІ ВИМОГИ

команді Центру UA спільно із партнерами по коаліції – інститутом Медіа Пра-
ва, вдалося здобути ряд перемог у парламенті. Оприлюднення списків поміч-
ників депутатів, зростання прозорості парламентських комітетів, зменшення 
кількості кнопкодавів, наближення прийняття законопроекту 1895 – кари для 
тих, хто ще порушує конституційну норму про особисте голосування. 
команда чЕСНО створила ряд інструментів, що роблять парламент ближчим 
до громадян - «Приймальні нардепів», «дошка ганьби кнопкодавів», «групи 
інтересів» 

з метою підвищення фінансової прозорості політичних партій та виборчих 
кампаній Рух чЕСНО спільно із «інститутом Республіка» дали початок всеу-
країнській кампанії «Стеж за грошима», під час якої до боротьби за прозорість 
політичних фінансів на виборах вдалось долучити понад 10 000 громадян, 
зацікавлених впливати на новообрані ради, відслідковувати здійснення перед-
виборчих обіцянок та ро-
бити все для того, щоб по-
літичні фінанси в україні 
були прозорими, а політи-
ки відповідали за сказане 
та реалізували обіцяне. 

з серпня по жовтень було 
проведено 33 публічних 
форуми та тренінги щодо 
моніторингу політичних 
фінансів, а сама тема ста-
ла нормою для побудови 
політичного діалогу. в 
рамках кампанії вдалося 
налагодити багаторівне-
вий діалог між політика-
ми, громадянами, орга-
нізаціями громадського 
суспільства та зМі. 

у 2015 РОЦі РуХ чЕСНО ПРийНяв НОвий 
викЛик - Дати ГРОМаДяНаМ ОРієНтиР На 
МіСЦЕвиХ вибОРаХ. в ПОНаД 20 ОбЛаСтяХ 
укРаЇНи Ми вЕЛи 3 ПаРаЛЕЛьНі каМПаНіЇ – 
«чЕСНа вЕСНа – віДПОвіДаЛьНа ОСіНь», «СтЕж 
за ГРОшиМа» та «НаХіба НаМ ДЕПутат?», які 
віДПОвіДаЛи На кЛючОві ПитаННя: щО РОбиЛи 
ДЕПутати, щО заРОбиЛи, і СкіЛьки витРатиЛи 
каНДиДати На каМПаНію, НавіщО взаГаЛі 
ЇХ ОбиРати і щО ПОтіМ з НиМи РОбити ПіСЛя 
вибОРів.

ГОЛОвНий уСПіХ РуХу – зРОСтаННя 
СПРОМОжНОСті активіСтів На МіСЦяХ 
вПЛивати На СвОЇХ ОбРаНЦів. уСЕ біЛьшЕ 
ДЕПутатів йДЕ НазуСтРіч виМОГаМ чЕСНО, 
НаДію На НОву якіСть ПОЛітики Дає такОж 
зНачНЕ ОНОвЛЕННя МіСькиХ та ОбЛаСНиХ 
РаД. тЕПЕР ПОтРібНО, щОб НОві ЛюДи зМіНиЛи 
СтаРі ПРавиЛа і ПРактики.

- андрій круглашоВ
  координатор руху чЕсно
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Для поширення інформації про кан-
дидатів у депутати активісти кампа-
нії «Стеж за грошима» розміщували 
інфоточки поруч із наметами полі-
тичних партій у 10 містах україни.
в рамках кампанії «Стеж за гроши-
ма» в івано-Франківську пройшли 
публічні дебати. у передвиборчий 
тиждень відбулося 4 раунди деба-
тів, фіналісти другого туру також 
дебатували у прямому ефірі. Меш-
канці івано-Франківська мали змогу 
в прямому ефірі поставити запи-
тання кандидатам у мери прямо із 
центральної площі міста.

16 жовтня у києві відбувся наці-
ональний публічний форум, який 
об’єднав 150 учасників з усіх регі-
онів україни: представників тОП-
політикуму, громадських активістів, 
експертів та небайдужих громадян. 
ключовими питаннями були прозо-
рість політичних фінансів, відпові-
дальне ведення виборчих кампаній 
та звітування.

в рамках кампаній «Нахіба нам 
депутат» та «Нахіба нам мер» ак-
тивісти чЕСНО у доступній формі 
доносили роль, значення та по-
вноваження народних обранців, а 
також те, як саме «користуватись» 
депутатами та мерами, аби вони 
працювали на користь громади. в 
електронній і друкованій формах 
вийшли листівки «Нахіба нам мер» 
та «Нахіба нам депутат».

Наприкінці року також вийшов  
відеоролик «Нахіба нам депу-

тат» – двохвилинна анімація, 
яка у розважальній та зрозумілій 
формі роз’яснює як «користува-
тись» місцевими депутатами.

8 кандидатів, 680 000 
глядачів, 450 хв. ефіру

В ЦІЛОМУ ЗА РІК РУХОМ ЧЕСНО бУЛО 
ОПРИЛюДНЕНО Понад 100 аналітичних 
матеріалів НА ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ, 
НАПРИКЛАД, «ШПаргалка виборцю»

слідкуйте за проектом на: chesno.org

https://www.facebook.com/chesno.movement/videos/vb.278157378890644/1073287729377601/?type=2&theater&__mref=message_bubble
http://www.pravda.com.ua/articles/2015/10/19/7085342/
http://www.pravda.com.ua/articles/2015/10/19/7085342/
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СИЛЬНІ ГРОМАДИ 
ДОНЕЧЧИНИ

Для інтенсифікації діяльності органів місцевого само-
врядування (далі – ОМС) командою проекту «Сильні 
громади Донеччини» спільно з громадськістю проведе-
но низку публічних заходів, акцій прямої дії, а також 
круглих столів на теми:

 адвокація рішень, спрямованих на підвищення від-
критості та якості ОМС;

 формування консолідованої позиції щодо питань про-
ведення виборів на Донеччині (телеефір 1, телеефір 2);

 презентація результатів дослідження діяльності міс-
цевих рад і депутатського корпусу;

 публічний аналіз перед-
виборчих списків політич-
них партій та кандидатів у 
міські голови; 

 громадський моніто-
ринг за роботою у ви-
борчих округах народних 
депутатів україни, що оби-
ралися за мажоритарною 
системою;

 публічний контроль за 
діями посадових осіб вій-
ськово-цивільних адміні-
страцій.

2015 Рік Став РОкОМ тЕктОНічНиХ 
зРушЕНь На ДОНбаСі. вПЕРшЕ в РЕГіОНі 
кОМаНДі «СиЛьНиХ ГРОМаД ДОНЕччиНи» 
вДаЛОСя Дати ГРОМаДСькій активНОСті 
НОвий і якіСНий ПОштОвХ, СиСтЕМНО 
ПіДтРиМуючи МіСЦЕві іНіЦіативи, 
вПРОваДжуючи НОві ПРактики і 
іНСтРуМЕНти кОНтРОЛю і вПЛиву 
На вЛаДу. ГОЛОвНОю ПЕРЕМОГОю 
СтаЛО тЕ, щО На ДОНЕччиНі НЕ тіЛьки 
активізувавСя ГРОМаДСький СЕктОР, а й 
НаПОвНиЛаСя РЕаЛьНиМ зМіСтОМ йОГО 
ДіяЛьНіСть.

- Валентин красноПЕроВ,
  керівник проекту

http://novosti.dn.ua/details/265957/
http://novosti.dn.ua/details/264530/
http://novosti.dn.ua/details/255183/
http://gromady.dn.ua/wp-content/uploads/2015/07/buklet.pdf
http://gromady.dn.ua/wp-content/uploads/2015/07/buklet.pdf
http://video.meta.ua/7869264.video
http://www.radiosvoboda.org/media/video/27220916.html
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команда руху «Сильні громади До-
неччини» була координатором між-
народного форуму «Донбас-україна. 
Порядок денний», який відбувся у 
Слов’янську 5 липня і був приуроче-
ний до річниці визволення північної 
частини Донеччини. Форум мав на 
меті дати відповіді на актуальні про-
блеми мешканців Донбасу, напра-
цювати та визначити шляхи їх вирі-
шення та донесення цього бачення 
до органів влади. 

серед яких були Посол канади в 
україні Роман ващук, голова Держ-
казначейства україни тетяна Слюз, 
заступник міністра регіонального 
розвитку та жкГ в’ячеслав Негода, 
голова Донецької обласної адміні-
страції Павло жебрівський, політич-
ний аналітик андрій ілларіонов, со-
ціолог ірина бекешкіна, письменник 
андрій курков, народні депутати 
україни, представники міжнародних 

17 жовтня 2015 року в Слов’янську 
відбувся форум «Місцевий вибір До-
неччини-2015», який зібрав близько 
100 учасників політичного процесу 
на Донеччині. учасники форуму 
дізналися про найсвіжіші заміри 
громадської думки, обговорили пер-
спективи регіону після виборів та 
шляхи забезпечення прозорого під-
рахунку голосів. 

важливою складовою роботи було 
налагодження партнерських сто-
сунків зі зМі регіону. команді руху 
«Сильні громади Донеччини» вдало-
ся налагодити дружню партнерську 
комунікацію з низкою регіональних 
та загальнонаціональних медіа. 

Наші дослідження та матеріали на-
ших журналістів про місцеву про-
блематику активно розміщували 
інтернет-видання «Новости Донбас-
са», «Остров», «українська правда», 
«четверта влада», «Депо.Донбас», 
«Портал неполітичних новин», сай-
ти міст Слов’янька, краматорська, 
Маріуполя, Дружківки, Добропілля, 
газети «Говорит Донбасс», «Наша 
Дружківка», «Провинция», «Лиман-
ская сторона», «знамя индустрии» 
та інші медіа. 

Під час виборчої кампанії активіс-
ти «Сильних громад Донеччини» 
об’їздили майже всю вільну від 
окупації частину Донецької області, 
спілкувалися з місцевими політика-
ми, активістами та журналістами, 
поширювали інформаційні матеріа-
ли. за активної участі нашої коман-
ди відбулися перші в Донецькій об-
ласті теледебати між кандидатами 
в мери та представниками партій 
у Слов’янську, красноармійську та 
Добропіллі.

у день виборів в красноармійську 
активісти «Сильних громад Донеч-
чини» презентували ситуативну кім-
нату для оперативного реагування 
на проблемні ситуації. у Дружківці, 
Маріуполі та красноармійську в ніч 
виборів наші активісти вели пара-
лельний підрахунок голосів. 

Не менш важливим виявився і 
післявиборчий моніторинг пору-
шень, які вплинули на результат 
виборів – активісти СГД виявили 
приклади грубих маніпуляцій ре-
зультатами виборів у містах  
Селідове та Гірник. Після зауважень 
активістів в Гірнику перевірили 
списки депутатів і усунули  
порушення.

ОРГАНІЗАТОРАМИ ФОРУМУ СТАЛИ 
бІЛЬшЕ 20 громадських об’єднань 

та медіа-організацій. УЧАСТЬ У 
ФОРУМІ ВЗЯЛИ Понад 350 учасників,

ЧЕРЕЗ МЕРЕжУ ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ ВДАЛОСЯ 
РОЗПОВСюДИТИ Понад 70 000 Примірників 
ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ Про діяльність народних 
деПутатів україни та місцевих обранців. ОКРІМ ТОГО, 
НАшІ ДОСЛІДжЕННЯ РЕГУЛЯРНО ОТРИМУВАЛИ ЧИТАЧІ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ газети «говорит донбасс», тираж якої 
складає 100 000 Примірників

структур, громадянського суспіль-
ства, експерти, працівники органів 
місцевого самоврядування. за під-
сумками форуму учасники семи 
тематичних панелей підготували 
дорожню карту змін, яких потребує 
регіон.

Наші представники були частими 
гостями на ефірах Громадського 
радіо, Першого національного те-
леканалу, каналу 112 україна, Гро-
мадського тб та Громадського тб 
Донеччини, інтернет-телебачення 
«Обозреватель», телекомпанії «Орбі-
та» та інших.

http://hromadske.dn.ua/2015/07/forum-v-slavyanske-donbas-ukrayina-poryadok-dennij/
http://hromadske.dn.ua/2015/07/forum-v-slavyanske-donbas-ukrayina-poryadok-dennij/
http://vchasnoua.com/donbass/19692-aktivisty-i-chinovniki-ob-edinilis-na-forume-donbass-ukraina-povestka-dnya
http://vchasnoua.com/donbass/19692-aktivisty-i-chinovniki-ob-edinilis-na-forume-donbass-ukraina-povestka-dnya
http://slavinfo.dn.ua/novosti/348598
http://slavinfo.dn.ua/novosti/348598
http://orbita.dn.ua/debaty-predstavitelej-politicheskih-sil-uchastnikov-predvybornoj-gonki-v-krasnoarmejske-video.html
http://www.6262.com.ua/article/999661
http://www.06277.com.ua/news/1005213
http://results.vybir.info/druzhkivka
http://results.vybir.info/mariupol
http://results.vybir.info/krasnoarmiisk
http://gromady.dn.ua/mistsevi-vybory/chesni-vybory/v-selydovo-tvk-podaryla-oppozytsyonnomu-bloku-deputatskyj-mandat.html
http://gromady.dn.ua/bez-rubryky/v-hornyake-pereschytaly-rezultatyi-vyiborov-y-yspravyly-try-oshybky.html
http://gromady.dn.ua/bez-rubryky/v-hornyake-pereschytaly-rezultatyi-vyiborov-y-yspravyly-try-oshybky.html
http://gromady.dn.ua/bez-rubryky/v-hornyake-pereschytaly-rezultatyi-vyiborov-y-yspravyly-try-oshybky.html
http://pclub.dn.ua/chitachi-byuletenyu-govorit-donbass-zibrali-informacijnij-vrozhaj-lita-2015
http://gromady.dn.ua/wp-content/uploads/2015/07/1-small.pdf


20 21інФормаційно-ПросВітницЬкі Заходи

Для більш ефективної комунікації 
команда «Сильних громад До-
неччини» запустила в роботу сайт 
gromady.dn.ua, де висвітлюються 
важливі події регіону, дослідження 
та публікації авторів міст Донеч-
чини. крім того, все більшої попу-
лярності набирає наша сторінка у 
соціальній мережі Facebook – на неї 
підписалися більше 1140 читачів. Ці 
ресурси стали важливим майданчи-
ком для обміну інформацією щодо 
прозорості та ефективності влади 
на Донеччині, а також місцем для 
дискусій та нових ідей.

учаСть у НавчаЛьНиХ тРЕНіНГаХ ВЗЯЛИ Понад 250 
активних громадян З РІЗНИХ МІСТ ДОНЕЧЧИНИ: 

слов’янська, краматорська, красного лиману, 
дружківки, артемівська, дзержинська, доброПілля, 

красноармійська, димитрова, новогродівки, вугледару, 
маріуПоля тощо. ТАКИХ НАВЧАНЬ бУЛО ОРГАНІЗОВАНО 10 

Під час підсумкового етапу навчань 
учасники отримали методичний по-
сібник «як контролювати нову міс-
цеву владу», розроблений експерта-
ми «Сильних громад Донеччини».

важливим напрямком роботи 
«Сильних громад Донеччини» стала 
організація навчань для активістів, 
журналістів та громадських діячів 
Донеччини. тематика навчань – 
контроль народних депутатів та 
місцевої влади, інструменти фінан-
сового контролю, місцеві вибори, 
побудова ефективної комунікації з 
медіа. 

слідкуйте за проектом на:
gromady.dn.ua

http://gromady.dn.ua/
http://slavgorod.com.ua/News/Article/2563
http://gromady.dn.ua/gromady/na-donechchyni-projshly-chotyry-navchannya-hromadskyh-diyachiv-za-temoyu-yak-kontrolyuvaty-mistsevu-vladu.html
http://gromady.dn.ua/gromady/na-donechchyni-projshly-chotyry-navchannya-hromadskyh-diyachiv-za-temoyu-yak-kontrolyuvaty-mistsevu-vladu.html
http://gromady.dn.ua/gromady/posibnyk.html
http://gromady.dn.ua/gromady/posibnyk.html
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СВОбОДА СЛОВА І 
ДОСТУП ДО ПУбЛІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ

в рамках заходів з популяризації ресурсу «Доступ до правди» було 
розроблено ролик «всі громадяни роблять це...». Для покращення 
якості відповідей на запити на публічну інформацію було започат-
ковано конкурс «зірка канцеляриту».

Для популяризації ресурсу серед громадян старшого віку було 
створено інформаційний ролик, який з травня по серпень транслю-
вався в ефірі каналу «UA: Перший Національний» та телеканалів, які 
входять до Національної асоціації мовників.

У 2015 РОЦІ КОМАНДА ПРОЕКТУ ПІДГОТУВАЛА 
більШ ніж 297 Публікацій (НОВИН, СТАТЕЙ, 
ІНТЕРВ’ю) В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ ТА бЕЗПОСЕРЕДНЬО 
НА ОНОВЛЕНОМУ САЙТІ «ДОСТУПУ ДО ПРАВДИ» – 
126 Публікацій:  
94 новин, 23 історія, 8 блогів, 1 Публікація  
в категорії «дайджест»

dostup.pravda.com.ua

dostup.pravda.com.ua
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ДОСТУП
ДО ПРАВДИ

з метою популяризації закону україни «Про доступ 
до публічної інформації»  команда проекту провела 
15 дискусій на тему доступу до публічної інформації із 
громадськими 
активістами, жур-
налістами, сту-
дентами, чинов-
никами у києві та 
регіонах.

кОМаНДа ПРОЕкту «СвОбОДа СЛОва і ДОСтуП ДО 
ПубЛічНОЇ іНФОРМаЦіЇ» у 2015 РОЦі ПОСЛіДОвНО 
ПРаЦюваЛа НаД ДОСяГНЕННяМ якіСНиХ зМіН 
у РЕФОРМуваННі іНФОРМаЦійНОГО ПРОСтОРу 
кРаЇНи та ДОСтуПу ГРОМаДяН ДО ПубЛічНОЇ 
іНФОРМаЦіЇ, який є ОДНиМ з кЛючОвиХ 
чиННиків СтаЛОЇ ДЕМОкРатіЇ. НашиМ ГОЛОвНиМ 
завДаННяМ СтаЛО збіЛьшЕННя активНОСті 
ГРОМаДяН у викОРиСтаННі закОНу ПРО 
ДОСтуП. ЦьОГО вДаЛОСя ДОСяГти завДяки 
ОНОвЛЕННОМу ФОРМату і ПОПуЛяРизаЦіЇ 
РЕСуРСу «ДОСтуП ДО ПРавДи».

- аксиня куріна,
  керівник проекту

https://vimeo.com/154063913
https://www.facebook.com/events/452083868327871/
https://vimeo.com/154064110
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в рамках боротьби з цензурою Ор-
ганізація реалізувала 3-й Міжнарод-
ний конкурс «Стоп цензурі! Грома-
дяни за вільні країни». Спеціальною 
темою в умовах військового кон-
флікту та інформаційної війни було 
обрано гасло «Права людини понад 
усе». До роботи, крім журі експертів 
і журі інтернет-користувачів, було 
залучено також журі представників 
правозахисних організацій.

Міжнародний конкурс «Стоп цен-
зурі! Громадяни за вільні країни» 
потрапив до лонг-ліста Freedom of 
Expression Awards міжнародної ор-
ганізації Index on Censorship.

крім того, команда проекту свобо-
да слова і доступ до публічної ін-
формації реалізовала такі інфор-
маційні події: 

 виставка і публічна дискусія «Сво-
бода слова vs Пропаганда» на кіно-
фестивалі документального кіночп-
ро права людини Docudays UA; 

 презентація і публічна дискусія 
членів журі на книжковому арсена-
лі (київ); 

 вуличні виставки та майстерні з 
арт-активізму на фестивалі соціаль-
них інновацій Ucrazyans (київ, запо-
ріжжя, чернівці); 

 виставка найкращих постерів у 
київському метрополітені у фойє 
станції золоті ворота (київ); 

 виставка плакатів конкурсу в пу-
блічному просторі Львова; 

 публічна подія з приводу нагоро-
дження переможців конкурсу і вечір 
громадянської поезії у просторі 
MediaHub (київ); 

 виставку також було презенто-
вано партнерами – Мандрівним 
фестивалем документального кіно 
про права людини Docudays UA – у 
кременчуці (Полтавська область)  
у приміщенні «Простір ідей».

у співпраці з партнерами також 
були реалізовані такі заходи:

 підтримка медіареформи (участь 
у медіа-групі РПР і руху «Стоп цен-
зурі!»); 

 подолання стереотипів у зМі 
щодо гендерної нерівності (посилан-
ня 1, посилання 2);

 інформаційна кампанія за ліквіда-
цію Національної експертної комісії 
з питань захисту суспільної моралі.ВСЬОГО НА КОНКУРС НАДІЙшЛО 630 творів  

ВІД 356 учасників з україни, росії, китаю, 
марокко, Польщі, філіППін, ірану, еквадору, 

боснії і герцеговини:  
331 зображення, 100 вірШів, 150 гасел, 

40 есеїв та 9 мультимедійних робіт. ЗА 
ПЕРЕбІГОМ КОНКУРСУ СПОСТЕРІГАЛИ ІНТЕРНЕТ-

КОРИСТУВАЧІ ЗІ 127 країн

 участь в роботі координаційної 
групи з проведення всеукраїнської 
акції до Дня пам’яті Гонгадзе і всіх 
загиблих журналістів. за ініціативи 
та участі групи було створено ро-
бочу групу з питань захисту прав 
журналістів при адміністрації Пре-
зидента україни. 

 організовано зустріч щодо само-
регуляції медіа «Стандарти журна-
лістики в умовах військового кон-
флікту» на форумі «Донбас-україна. 
Порядок денний» у Слов’янську.

слідкуйте за проектом на:
dostup.pravda.com.ua
stop-censorship.net

http://www.stop-censorship.net/
http://www.stop-censorship.net/
http://www.stop-censorship.net/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1692395527641302&id=1613920835488772
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1692395527641302&id=1613920835488772
http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/government/svoboda_slova_ne_e_absolyutnoyu_tsinnistyu_absolyutna_tsinnist_lyudske_zhittya/
http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/government/svoboda_slova_ne_e_absolyutnoyu_tsinnistyu_absolyutna_tsinnist_lyudske_zhittya/
http://www.stop-censorship.net/news/553fbbc1c7fa3/
http://www.stop-censorship.net/news/553fbbc1c7fa3/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1623291767885012.1073741829.1613920835488772&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1623291767885012.1073741829.1613920835488772&type=3
http://www.radiosvoboda.org/media/video/27053822.html
http://www.radiosvoboda.org/media/video/27053822.html
https://www.facebook.com/1613920835488772/photos/a.1614012868812902.1073741828.1613920835488772/1664121370468718/?type=3&theater
http://dusia.telekritika.ua/reportazhi/30438
http://dusia.telekritika.ua/reportazhi/30438
http://www.telegraf.in.ua/yandex/2015/11/18/v-kremenchuge-prohodit-vystavka-stop-cenzure_10049674.html
http://ep-ua.tv/novini/analitika/4023.html
http://imi.org.ua/analytics/48010-yak-mi-yshli-za-bilim-krolikom.html
http://imi.org.ua/analytics/48010-yak-mi-yshli-za-bilim-krolikom.html
http://life.pravda.com.ua/columns/2015/10/13/201761/
https://stopcensorship.wordpress.com/2015/03/10/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BF%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0/
http://www.stop-censorship.net/news/562b61b3d998d/
http://www.telekritika.ua/profesija/2015-08-27/110510
http://www.telekritika.ua/profesija/2015-08-27/110510
http://www.telekritika.ua/profesija/2015-08-27/110510
http://www.telekritika.ua/pravo/2015-09-23/111500
http://www.telekritika.ua/pravo/2015-09-23/111500
http://www.telekritika.ua/pravo/2015-09-23/111500
http://www.telekritika.ua/kontekst/2015-06-25/108627
http://www.telekritika.ua/kontekst/2015-06-25/108627
http://www.telekritika.ua/kontekst/2015-06-25/108627
https://dostup.pravda.com.ua/
http://www.stop-censorship.net/
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РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 
РЕФОРМ (РПР)

Для усієї спільноти РПР та комунікаційної команди цієї громадської 
платформи 2015 рік став першим роком системної діяльності в сфері 
зміни законодавства україни. за кожним з 55 ухвалених законів стоїть 
скоординована діяльність. Це і підготовка публікацій, які запускали 
хвилі обговорення в зМі. Це і більше сотні заходів для зМі, під час яких 
експерти роз’яснювали аудиторії української преси складні законодав-
чі норми. Це і прес-сніданки для іноземних журналістів та представни-
ків дипломатичних установ, які стали важливим джерелом інформації 
для міжнародної спільноти про процес впровадження реформ в укра-
їні. Це і десятки вуличних акцій прямої дії, де були озвучені вимоги, що 
ставали заголовками вечірніх новин. Це щоденна робота в соціальних 
мережах для комуні-
кації в середовищі ба-
гатотисячної аудиторії. 
за кожним ухваленим 
законом – щоденна 
робота щодо форму-
вання суспільного 
запиту та публічного 
тиску на кожному 
клаптику медіа-поля. 

ПОЛітики викОНують ЛишЕ тЕ, щО Стає 
заПитОМ СуСПіЛьСтва. кОжЕН, Навіть 
«тЕХНічНий», закОН Ставав ПитаННяМ 
ПОРяДку ДЕННОГО ПОЛітичНиХ ЕЛіт ЛишЕ 
ПіСЛя ПубЛічНОГО тиСку. ПЕРЕПЛавЛЕННя 
СкЛаДНиХ закОНів в заГОЛОвки НОвиН, 
в ГаСЛа ДЛя ПЛакатів, в тЕзи ДЛя ПРЕС-
кОНФЕРЕНЦіЇ, в іНФОГРаФіки і каРтиНки ДЛя 
СОЦМЕРЕж – ЦЕ тРиваЛа РОбОта ДЕСятків 
ЕкСПЕРтів та СПЕЦіаЛіСтів з кОМуНікаЦіЇ 
ОРГаНізаЦій-чЛЕНів РПР та кОМуНікаЦійНОЇ 
кОМаНДи СЕкРЕтаРіату. у кОжЕН НОвий 
СЕСійНий тижДЕНь Ставав ДЛя НаС НОвиМ 
викЛикОМ, який Ми СПіЛьНО ДОЛаЛи, РазОМ 
ГОтуючи МатЕРіаЛи ДЛя ПРЕСи, ДЕкОРаЦіЇ 
ДЛя вуЛичНиХ акЦіЇ, іНФОГРаФіку, щО 
зМіНюваЛа ХіД ГОЛОСуваННя в ПаРЛаМЕНті, 
РазОМ Озвучуючи ПРОПОзиЦіЇ РПР На вСіХ 
МОжЛивиХ МЕДіа-МайДаНчикаХ 

- андрій андрушкіВ,
  керівник проекту, 
  відповідальний за комунікаційний 
  напрямок рПр
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Протягом року го «центр UA» здій-
снював комунікаційну підтримку 
діяльності найбільшої громадської 
платформи «реанімаційний Пакет 
реформ». команда здійснювала 
розробку та впровадження довго-
тривалої комунікаційної підтримки 
адвокації законодавчих змін та по-
стійне ad hoc реагування.

Новим комунікаційним інструмен-
том у 2016 році стали прес-сніданки 
для іноземних журналістів, фахівців 
посольств та представників між-
народних організацій, які надають 
технічну підтримку україні в процесі 
впровадження реформи. 

Одним з ефективних шляхів доне-
сення інформації до зМі, громад-
ськості та представників влади ста-
ли акції прямої дії. 

ЗА РІК В ОФІСІ РПР ПРОЙшЛО  
10 заходів НА ТЕМИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ, 

КОНСТИТУЦІЙНОЇ, СУДОВОЇ, ВИбОРЧОЇ 
РЕФОРМ, РЕФОРМИ ПУбЛІЧНИХ ФІНАНСІВ 

ТА ДЕРжАВНОЇ СЛУжбИ

В РАМКАХ ВПРОВАДжЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ РПР бУЛО ОРГАНІЗОВАНО 
ЧИ ЗАбЕЗПЕЧЕНО ПІДТРИМКУ ДЛЯ 
106 заходів ЗА УЧАСТІ ЕКСПЕРТІВ, 
ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ ТА ЗМІ

ДЛЯ ПУбЛІЧНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОЗИЦІЙ 
РПР щОДО ДІЙ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ 
ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ 
ЧИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УХВАЛЕНИХ ЗАКОНІВ 
бУЛО ОПУбЛІКОВАНО ТА ПОшИРЕНО В ЗМІ 
71 заяву ЕКСПЕРТІВ ІНІЦІАТИВИ

ЗА РІК СПІЛЬНОТА РПР РАЗОМ З 
АКТИВІСТАМИ ТА ЕКСПЕРТАМИ 

НАЙПОТУжНІшИХ НГО ПРОВЕЛИ 26 акцій 
Прямої дії

серед вимог були озвучені: 

 зменшення політичного впливу на 
суддів, 

 реальна реформа прокуратури, 
ухвалення нового законодавства 
про національну поліцію, 

 нове виборче законодавство для 
проведення місцевих виборів, 

 реформа державної служби, 

 автономізація медичних закладів, 

 нове законодавство для ОСбб, 

 закон про суспільне мовлення та 
роздержавлення зМі. 

акції прямої дії стали найпопулярні-
шим інструментом для презентації 
позиції РПР в українському теле-
просторі. До прикладу, на акції «Суд-
ді в шоколаді», на якій активісти 
вимагали зменшення впливу адмі-
ністрації Президента на суддівський 
корпус, працювали 18 знімальних 
груп. 

круглі столи, прес-конференції та 
брифінги проходили як на базі по-
тужних інформагенцій (укМЦ, уНі-
аН, укрінформ), так і в прес-пойнті 
верховної Ради і офісі РПР.

ще одним новим інструментом 
комунікації проектів законодавчих 
змін стали публічні обговорення за-

заяви щодо процесу формування 
Назк та антикорупційної проку-
ратури, щодо підготовки закону 
про державну службу, ухвалення 
антимонопольного законодавства, 
формування конституційної комісії, 
напрацювання змін до конституції 
не лише стали основою для новин 
у друкованих та електронних зМі, 
але й вплинули на законотворчі та 
імплементаційні процеси. 

конопроектів із залученням усіх за-
цікавлених сторін в форматі кругло-
го столу. важливою новацією було 
те, що для стейкхолдерів та зМі 
презентували не вже зареєстровані 
законопроекти, а документи на ста-
дії доопрацювання, що дозволяло 
залучити всі точки зору до форму-
лювання остаточного тексту. 
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як і у 2015, цього року одним з най-
ефективніших інструментів презен-
тації пріоритетів та вимог РПР щодо 
ухвалення законів під час кожного 
сесійного тижня став «Порядок ден-
ний РПР» – спеціальна інфографіка, 
яку отримують голови фракцій та 
члени президії Парламенту в день 
проведення погоджувальної ради та 
парламентські журналісти. також 
ці документи є публічно доступни-
ми на сторінках найпопулярнішого 
суспільно-політичного видання 
«українська Правда». усього за рік 
було розроблено більше 20 «По-
рядків денних». Під час критичних 
голосувань за сприяння депутатів 
неформального об’єднання «клуб 
Реформ» на кожному робочому міс-
ці парламентарів розкладали спеці-
альну інфографіку з роз’ясненням 
важливого законопроекту, який 
РПР рекомендував підтримати.

Свої блогерські платформи як май-
данчики для комунікації позицій 
експертів РПР надали найпопуляр-
ніші інтернет-видання: українська 
Правда, Лівий берег, укрінформ, 
Лігабізнесінформ, 24 канал. 50 уні-
кальних публікацій з роз’ясненням 
ухвалених законів та розроблених 
реформаційних законопроектів 
було підготовлено в рамках спіль-

щОДЕННА АУДИТОРІЯ Facebook-СТОРІНКИ РПР 
КОЛИВАєТЬСЯ ВІД 9 000 до 35 000 читачів. У 
СЕРЕДНЬОМУ ЗА МІСЯЦЬ АУДИТОРІЯ АКАУНТУ 
РПР В TwiTTer СКЛАДАє бІЛЬшЕ 450 000

ного проекту РПР та видання 
Platfor.ma.

за рік у друкованих та електронних 
зМі комунікаційній команді РПР 
вдалося зафіксувати більше 8500 
вдалось медіазгадок РПР із вико-
ристанням коментарів експертів 
ініціативи та тез з інформаційних 
матеріалів РПР.

була налагоджена системна співп-
раця з редакціями провідних теле-
каналів (UA:ПЕРший, 5 канал, 24 
канал, 112 канал, News ONE, ICTV, 
Громадське телебачення) та раді-
останцій (Громадське радіо, Націо-
нальне Радіо, Радіо Ера, Голос сто-
лиці, вести), що забезпечує постійну 
присутність експертів РПР у ток-
шоу та гостьових студіях цих зМі.

активна робота в соціальних ме-
режах дозволила сторінкам РПР в 
Facebook та Twitter стати не лише 
інструментами мобілізації гро-
мадянського суспільства та при-
вернення уваги до законодавчого 
процесу, але також і джерелом 
інформації для зМі: неодноразово 
новини на сторінках найпопулярні-
ших суспільно-політичних видань 
були опубліковані з посиланням на  
Facebook та Twitter РПР. 

слідкуйте за проектом на:
rpr.org.ua
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СИЛЬНІшІ 
РАЗОМ

Саме тому основна увага проекту «Сильніші разом» була приділена виконанню 
угоди про асоціацію. в період з січня по червень 2015 року ми продовжували ак-
тивно працювати над популяризацією змісту угоди, її переваг та вигод для різних 
груп населення, зокрема представників малого і середнього бізнесу, журналістів, 
студентів та урядовців.

кОМПЛЕкСНа іНФОРМаЦійНа каМ-
ПаНія із заЛучЕННяМ НаЦіОНаЛь-
НиХ та РЕГіОНаЛьНиХ зМі, спрямо-
вана на популяризацію переваг від 
імплементації угоди про асоціацію, 
підвищення рівня поінформованості 
бізнес-спільноти та громадськості 
(насамперед південно-східних об-
ластей україни) щодо переваг євро-
пейської інтеграції для економіки, біз-
несу та всього суспільства. завдяки 
об’єктивним та цікавим матеріалам, 
які вироблялись в рамках кампанії, 
навіть традиційно проросійські зМі 
публікували статті в рамках кампанії 
про євроінтеграційні процеси україни. 
Статті про досвід українських кампа-
ній на європейському ринку, які роз-
міщались на «європейській правді», 
стали практично єдиним джерелом 
інформації для інших зМі про по-
зитивний вплив звт на українських 
виробників. Створення регіонального 
прес-центру сприяло зростанню про-
фесійних навичок регіональних журна-
лістів, які раніше майже не розумілись 
на євроінтеграційній тематиці. 

«кОНСуЛьтаЦійНа ПЛатФОРМа» 
для підтримки українського малого та 
середнього бізнесу, який розпочинає 
вихід на перспективні ринки єС. біз-
нес-семінари в рамках кампанії були 
єдиними, які мали найбільш широку 
програму, що покривала майже всі пи-
тання експорту українських товарів до 
єС, та залучили провідних українських 
та міжнародних експертів зі Світового 
банку, великої четвірки та європей-
ських проектів технічної допомоги. Це 
була єдина унікальна платформа для 
бізнесу, яка надавала безоплатні юри-
дичні консультації щодо всіх товарних 
груп. також у рамках платформи було 
відібрано 5 компаній, яким надава-
лась допомога з пошуку бізнес-парт-
нерів у країнах єС. На кінець 2015 
року 2 компанії вже підписали перші 
контракти про поставку товарів до єС.

зазначені завдання були реалізовані По двох наПрямках:

укРаЇНа забЕзПЕчиЛа НЕйМОвіРНО швиДку РатиФікаЦію 
уГОДи ПРО аСОЦіаЦію, якОЇ щЕ НЕ буЛО. а зОНа віЛьНОЇ тОРГівЛі 
СПОНукає укРаЇНу ПЕРЕйти На євРОСтаНДаРти у вСьОМу 
виРОбНиЦтві.

- любов акулЕнко,
  керівник проекту

1. 2.

http://www5.youkraine.eu/
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УКРАЇНСЬКА ПРАВДА – 500 000 Переглядів, 
єВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА – 450 000 Переглядів, 
НОВОЕ ВРЕМЯ – 10 000 Переглядів, СЕГОДНЯ – 
20 000 Переглядів

авторські матеріали на профільну євроінтеграційну тематику. середнє 
охоплення аудиторії: 

  вугільні реформи по-німецьки. Повільно, проте без соціальних вибухів
  Простой антикризисный рецепт
  Програма реформ. шлях збереження країни
  что упало, кроме гривны
  Пенсионная реформа: как справляются другие страны и что делать  

   в украине
  Священная война с монополиями: как это делают в ЕС
  безвикидна ситуація
  какой рецепт борьбы с коррупцией подойдет украине
  в україні підприємець має чекати 26 днів, щоб отримати всі необхідні    

    митні дозволи
  Нова вимога №1: призначення віце-прем’єра з євроінтеграції
  українська євроінтеграція. корабель без керма?
  Дмитро Науменко про ринок природного газу. Нова рада
  Хто саботує євроінтеграцію?

інфографіки про євроінтеграцію, підготовлені у співпраці з тексти.org.
ua та розміщені в провідних центральних та регіональних змі. 

  в чому зміст пенсійної реформи?
  Хто заплатить за суспільне мовлення:досвід країн європи
  как малые и средние компании выживают в Евросоюзе?
  как тратят народные деньги в Европе?
  7 міфів про комунальні тарифи
  в’язниця замість лікування

коментарі та поради провідних політиків та експертів з країн цсє сто-
совно перебігу євроінтеграційних реформ в україні (в рамках проекту 
#UkraineReforms у співпраці з центром вілфреда мертенса та рПр). орієн-
товне охоплення аудиторії на публікацію: 

  іван Міклош про використання словацького досвіду реформ в україні 
  Экс-премьер Литвы: «Не будет якоря реформ - будет политический хаос»
  янез янша: Проблема украины — решающая для Евросоюза, и он  

    это прекрасно понимает
  Екс-прем’єр Словенії: Санкції мають не тільки лишитись, але й посилитися
  Польський досвід реформ від яна белецького
  Лешек бальцерович: Демонополізація та лібералізація – підґрунтя  

    для довгострокового зростання україни
  Поради Лешека бальцеровича

ЛІВИЙ бЕРЕГ – до 20 000 Переглядів, єВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА – 
до 500 000 Переглядів, ДєЛО.юА – 7 000 Переглядів

серія аналітичних матеріалів про досвід вступу до єс країн цсє (з акцен-
том на прогнози та рекомендації для україни). орієнтовне охоплення ау-
диторії на публікацію: 

  Опыт соседей: как Польша, Румыния и страны Прибалтики  
    пережили реформы

  как закрывали шахты в разных странах
  вугільні реформи по-німецьки. Повільно, проте без соціальних вибухів
  вугільні реформи по-німецьки. Повільно, проте без соціальних вибухів
  как выглядит пенсия по-европейски
  Хто заплатить за суспільне мовлення? Досвід країн європи
  как малые и средние компании выживают в Евросоюзе
  колонка: как в ЕС и в украине помогают малому и среднему бизнесу
  Перемога чи пам’ять: як в європі відзначають закінчення  

    Другої світової війни

ФОКУС – до 5 000 Переглядів, ЛІВИЙ бЕРЕГ – до 20 000 
Переглядів, єВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА – до 500 000 Переглядів, 
АИФ – до 1 000 Переглядів

СЕРЕДНє ОХОПЛЕННЯ АУДИТОРІЇ – від 1 500 до 
20 000 Переглядів КОжНОЇ ГРАФІКИ:

кОМПЛЕкСНа іНФОРМаЦійНа каМПаНія1.

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/21/7029861/
http://nv.ua/opinion/kuzyk/prostoy-antikrizisnyy-recept-dlya-ukrainy-31830.html
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/02/6/7030573/
http://www.dsnews.ua/world/chto-upalo-krome-grivny-19022015120800
http://www.segodnya.ua/economics/enews/pensionnaya-reforma-kak-spravlyayutsya-drugie-strany-i-chto-delat-v-ukraine-594993.html
http://www.segodnya.ua/economics/enews/pensionnaya-reforma-kak-spravlyayutsya-drugie-strany-i-chto-delat-v-ukraine-594993.html
http://delo.ua/business/svjaschennaja-vojna-s-monopolijami-kak-eto-delajut-v-es-294164/
http://gazeta.dt.ua/energy_market/bezvybrosnaya-situaciya-kak-evropa-boretsya-za-chistyy-vozduh-i-kak-ukraine-dyshat-polnoy-grudyu-_.html
http://www.dsnews.ua/society/kakoy-retsept-borby-s-korruptsiey-podoydet-ukraine-10062015162600
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/v-ukrayini-pidpryyemec-maye-chekaty-26-dniv-shchob-otrymaty-vsi-neobhidni-mytni
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/v-ukrayini-pidpryyemec-maye-chekaty-26-dniv-shchob-otrymaty-vsi-neobhidni-mytni
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/03/20/7032045/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/31/7032416/
https://www.youtube.com/watch?v=lZXqG4u81FQ
http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/04/27/7033267/
http://texty.org.ua/
http://delo.ua/ukraine/v-chem-sut-pensionnoj-reformy-planiruemoj-kabminom-291535/
http://www.eurointegration.com.ua/files/5/f/5ff27d1-60.jpg
http://economics.lb.ua/business/2015/03/27/300045_malie_srednie_kompanii_vizhivayut.html
http://www.segodnya.ua/economics/enews/kak-tratyat-narodnye-dengi-v-evrope-611704.html
http://ukr.lb.ua/news/2015/05/29/306558_7_mifiv_pro_komunalni_tarifi.html
http://life.pravda.com.ua/columns/2015/05/21/194231/
https://www.youtube.com/watch?v=VnW4cKpPgTw&noredirect
http://blogs.lb.ua/valentyna_kuzik/296769_ekspremer_litvi_ne_yakorya.html
http://blogs.lb.ua/valentyna_kuzik/296769_ekspremer_litvi_ne_yakorya.html
http://blogs.lb.ua/valentyna_kuzik/296769_ekspremer_litvi_ne_yakorya.html
http://www.eurointegration.com.ua/interview/2015/05/6/7033422/
http://gurt.org.ua/news/events/26620/
http://uacrisis.org/ua/25651-leshek-baltserovich
http://uacrisis.org/ua/25651-leshek-baltserovich
http://www.bizreliz.com/biznes/poradi-lesheka-baltserovicha.html
http://www.aif.ua/politic/ukraine/1403194
http://www.aif.ua/politic/ukraine/1403194
http://kp.ua/economics/486270-kak-zakryvaly-shakhty-v-raznykh-stranakh
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/21/7029861/
http://delo.ua/ukraine/dengi-es-skolko-komu-i-na-chto-vydajut-evropejskie-strukturnye-288828/
https://focus.ua/country/324590/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/7/7031624/
http://economics.lb.ua/business/2015/03/27/300045_malie_srednie_kompanii_vizhivayut.htm
http://www.business.ua/eu/Kolonka-pomosch-malym-kak-v-ES-i-v-Ukraine-pomogayut-malomu-i-srednemu-biznesu-233112/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/7/7033559/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/7/7033559/
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серія публікацій про успішний приклад виходу на ринки єс українських 
виробників (спільно з сайтом європейська правда). 

  Невичерпні. як українські експортери використовували  
    європейські квоти?

  Нелегка євроінтеграція легкої промисловості
  П’янкий експорт: чи стане українське вино брендом європи?
  Експорт–2014: сумні тенденції. Де виграла і де програла європа?
  Експорт для захисту. українські прилади для потреб НатО
  Самий сік: як український виробник вийшов у елітний сегмент ринку єС
  «Докопатися до мишей»: що чекає експортера сільгосппродукції в єС?

Проведення семінарів «євробізнес: вихід на ринки єс» у києві,  
дніпропетровську та львові. 

  «EUROбізнес. вихід на ринок єС»
  14 та 15 лютого у Львові експерти розкажуть про юридичні,  

    фінансові та торговельні аспекти ведення бізнесу в єС
  Семінар EUROбізнес. вихід на ринок єС
  бизнесменов приглашают на ученья по ЕС
  EUROбізнес. вихід на ринок єС
  Громадське.європа з Ольгою токарюк
  «EUROбізнес. вихід на ринок єС»

ведення та активна популяризація сторінки ініціативи в фейсбуці 
StrongerTogether-doingbusinessinEU.

безкоштовні адресні консультації для представників малого і середньо-
го бізнесу, які вже експортують або готуються експортувати на ринки 
єс. разом з партнерами з укабу та юридичною фірмою саєнко харенко 
було опрацьовано 23 запити від бізнесу по 80 товарних позиціях (Пере-
лік запитів).

надання адресних консультацій 5 українським компаніям щодо пошуку 
європейських партнерів (у співпраці з компанією «IBIsgroup», фінляндія). 
у результаті одна іт компанія знайшла партнера і вже підписала контр-
акт (JBScompany), і ще одна компанія, яка виготовляє кондитерські 
вироби, на кінець 2015 року перебувала на фінальній стадії укладання 
контракту з потенційним партнером з єс (компанія Шокобум). інші три 
компанії ще залишалися на етапі підготовки маркетингових пропозицій 
для потенційних європейських партнерів.

КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕГЛЯДІВ КОжНОЇ СТАТТІ –  
від 6 000 до 30 000 

НА КОжНОМУ З ТРЕНІНГІВ бУЛИ ПРИСУТНІ до 300 
Представників МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО бІЗНЕСУ. ТАКОж 
шЛЯХОМ ВІДКРИТОГО КОНКУРСУ бУЛО ОбРАНО 6 українських 
комПаній, ЯКИМ ВІДОМИЙ КОНСУЛЬТАНТ ПЕТЕР ЗАшЕВ 
ДОПОМАГАє ВИЙТИ НА РИНКИ єВРОСОюЗУ 

робота регіонального прес-центру. було налагоджено системну роботу 
з регіональними журналістами з усієї україни, які системно готували та 
публікували матеріали на євроінтеграційну тематику в місцевих змі:

  Посленовогодние размышления о пользе отдыха для экономики
  як переживає новорічні канікули чернігівський бізнес?
  як ринкові реформи можуть вплинути на волинь
  що треба зробити, аби врятувати «чорне золото» волині та гірників, які    

   його добувають
  чи така страшна ювеналка, як нею лякають? 
  Экономическое будущее непрогнозируемой Луганщины
  инвестиционные заморозки: когда же лето?
  Народження дитини у нас і в європі: фактор стабільності чи соціальних   

    виплат
  Порушення однакові, а покарання – різні
  європейські стандарти у волинському бізнесі

СЕРІЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «зроблено в євроПі». СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ 
Переглядів – від 1 500 (на YoUTUBE) до кількох мільйонів 

(трансляція на ПерШому національному): ПОЛЬщА, 
ЕСТОНІЯ, ЛИТВА, бОЛГАРІЯ, РУМУНІЯ, ЛАТВІЯ.

кОНСуЛьтаЦійНа ПЛатФОРМа2.

http://www.eurointegration.com.ua/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/29/7030160/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/29/7030160/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/02/13/7030806/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/11/7031440/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/12/7031779/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/12/7031779/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2014/12/24/7029134/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/22/7029950/
http://www.bc-club.org.ua/news/items/novini-uchasnikiv-klubu-dilovix-ljudej-1759.html
http://yur-gazeta.com/golovna/14-ta-15-lyutogo-u-lvovi-eksperti-rozkazhut-pro-yuridichni-finansovi-ta-torgovelni-aspekti-vedennya-.html
http://yur-gazeta.com/golovna/14-ta-15-lyutogo-u-lvovi-eksperti-rozkazhut-pro-yuridichni-finansovi-ta-torgovelni-aspekti-vedennya-.html
http://www.invest.cn.ua/news/456/seminar_eurobiznes_vihid_na_rinok_es
http://www.litsa.com.ua/show/a/20348
http://bc.dniprorada.gov.ua/uk/novini/907-20-02-15
https://www.youtube.com/watch?v=pTkr5rw2_Ks
https://www.youtube.com/watch?v=FFJUyVYHk1Y
https://www.facebook.com/DoingBusinessInEU/
http://ucab.ua/ua
http://www.sk.ua/ua
https://drive.google.com/file/d/0B7bibGh940KSM0hFWXNrYzUyUkE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7bibGh940KSM0hFWXNrYzUyUkE/view
http://donbass.comments.ua/digest/108426-poslenovogodnie-razmishleniya-polze.html
http://pik.cn.ua/13653/yak-perezhivae-novorichni-kanikuli-chernigivskiy-biznes/
http://4vlada.com/blogs/974/40691
http://ndilo.com.ua/news/other-news/scho-treba-zrobyty-aby-vrjatuvaty-chorne-zoloto-volyni-ta-girnykiv-jaki-yiogo-dobuvayut.html
http://ndilo.com.ua/news/other-news/scho-treba-zrobyty-aby-vrjatuvaty-chorne-zoloto-volyni-ta-girnykiv-jaki-yiogo-dobuvayut.html
http://te.20minut.ua/Kryminal/chi-taka-strashna-yuvenalka-yak-neyu-lyakayut-10432568.html
http://donbass.comments.ua/digest/109133-ekonomicheskoe-budushchee-neprognoziruemoy.html
http://sever.lg.ua/2015-02-03-investitsionnye-zamorozki-kogda-zhe-leto
http://gre4ka.info/suspilstvo/16860-narodzhennia-dytyny-u-nas-i-v-yevropi-faktor-stabilnosti-chy-sotsialnykh-vyplat
http://gre4ka.info/suspilstvo/16860-narodzhennia-dytyny-u-nas-i-v-yevropi-faktor-stabilnosti-chy-sotsialnykh-vyplat
http://te.20minut.ua/analitika-i-publicistika/porushennya-odnakovi-a-pokarannya-%E2%80%93-rizni-10446177.html
http://4vlada.com/blogs/974/43126
https://www.youtube.com/watch?v=wkMGy06Tda4&list=UUPY6gj8G7dqwPxg9KwHrj5Q&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2seCV3fyF5U
https://www.youtube.com/watch?v=IiRHxDLmt1g
https://www.youtube.com/watch?v=ZWL7M2_oHRo
https://www.youtube.com/watch?v=ey-3VRc_cwc
https://www.youtube.com/watch?v=cVUVpsQ-jgs
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сильніШі разом – схід
з липня по листопад 2015 року в межах інформаційної кампанії Сильніші Разом 
ми сфокусували свою діяльність на східних та південних областях україни, де 
підтримка євроінтеграції та обізнаність населення щодо можливостей, які надає 
угода про асоціацію, є найнижчими.

На основі соціального дослідження щодо сприйняття євроінтеграції та реформ в 
україні, яке було проведено спільно з компанією GfK Ukraine у 6 областях сходу 
та півдня, Центр юЕй провів комплексну інформаційну кампанію з залученням 
національних та регіональних тв, радіо, онлайн і друкованих зМі з загальним 
охопленням аудиторії в 3 мільйони. завдяки дослідженню були визначені теми, 
які цікаві жителям Сходу про єС, а також формати подачі. у результаті прове-
дена інформаційна компанія стала єдиною, яка подавала інформацію про євро-
інтеграційні процеси в україні у формі, яку сприймають жителі Сходу та Півдня 
україни. усі інформаційні матеріали, які вироблялись в рамках кампанії, користу-
вались великою популярністю, про що свідчить велика кількість переглядів.

серія щотижневих радіоШоу «євроПейська хвиля» на Національному 
Радіо (Громадське Радіо, вечір, прайм-тайм) щодо проведення євроінтеграцій-
них реформ в україні за участі профільних заступників міністрів з питань євро-
інтеграції та громадських експертів. 

  угода про асоціацію — можливість довести світу якість української продукції 
  Дебюрократизація в дії: «вони не уявляли, що без мокрої печатки довідка  

    може бути довідкою»
  українці — лідери серед тих, хто стають стипендіатами програми обміну    

  «Erasmus+»
  «Подолавши корупцію, ми збільшимо наш ввП щонайменше вдвічі», —  

     замміністра економіки Нефьодов
  Наскільки за рік реформи бюджетної децентралізації збагатилися місцеві  

    бюджети?
  Говоримо про успіхи і проблеми євроінтеграції
  Для подолання бідності уряд має не лише підвищувати соціальні виплати
  за газ маємо платити повністю, як за мобільний зв’язок
  Енергопідприємства найбільше забруднюють повітря в україні, – Мінекології
  До 2019 року виробники харчової продукції мають перейти на євростандарти
  Ринок єС для україни цікавий, але треба мислити глобально
  чому українська влада зволікає із ухваленням законів для безвізового режиму
  щеплення по-європейськи — це держфінансування закупівлі вакцин на 3-5 років
  антимонопольний комітет працюватиме за новими законами — буде прозорим

серія радіоПередач «сильнее вместе» на російськомовному радіо Донбас 
про історії успіху українських громадян та компаній у єС, про тих, хто зміг вивес-
ти свій бізнес на ринок єС, приєднатися до наукового проекту, досягнути вер-
шин у мистецтві, запозичити і впровадити в україні європейський досвід.

  украина может быть китаем для итальянцев, — предприниматель  
    из запорожья

  «По европейским правилам жить интереснее», — гендиректор завода  
    в Славянске

  «Мы создали систему, которая прогнозирует поведение человека  
    в интернете», — Дмитрийтомчук

  «Прошло время одиночек, только сильная международная команда может    
    сделать качественный продукт», – тренер start-up центра в Харькове

  Мы такие голодные, что готовы адаптироваться к любым правилам, - пред 
    приниматель из Днепра

  Малоконкурентный рынок украины создает условия для выхода на рынок ЕС
   «До Майдана украина не могла купить на свой язык авторские права и издать  
    книгу для своих читателей. Это делала Россия», – юлия Орлова

  как украина внедряет европейский принцип – обучение на протяжении  
    всей жизни

  «в современном мире все нужно всем – главное донести свою идею  
    покупателю», – BobBasset

  Основной путь поиска клиентов в ЕС для нас — выставки, — анна богатырева

серія щотижневих телеПередач «зроблено в євроПі» про те, як перспек-
тива вступу країн Східної та Центральної європи до єС стала поштовхом до ре-
форм. 

  зроблено в європі. Польща: кредити єС, інвестори й маленькі міста
  зроблено в європі. Польща: освіта, українські «мізки» та бездомні тварини
  зроблено в європі. як європейська Польща стала туристичною Меккою
  зроблено в європі. Польща: дешеві автомобілі та будні стадіонів  

    після євро-2012
  зроблено в європі. болгарія 
  зроблено в європі. швеція: трамваї, крони та соціалізм
  швеція: екорай та спільні авто
  швеція: освіта і креатив

АУДИТОРІЯ ГРОМАДСЬКОГО РАДІО У ЦЕЙ ПЕРІОД ДОбИ – від 100 000 
до 300 000 слухачів

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕГЛЯДІВ – від 1 500 (на YoUTUBE) –  
до кількох мільйонів (ТРАНСЛЯЦІЯ НА ПЕРшОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ)

http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/ugoda-pro-asociaciyu-mozhlyvist-dovesty-svitu-yakist-ukrayinskoyi-produkciyi
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/debyurokratyzaciya-v-diyi-vony-ne-uyavlyaly-shcho-bez-mokroyi-pechatky-dovidka-mozh
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/debyurokratyzaciya-v-diyi-vony-ne-uyavlyaly-shcho-bez-mokroyi-pechatky-dovidka-mozh
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/ukrayinci-lidery-sered-tyh-hto-stayut-stypendiatamy-programy-obminu-erasmus
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/ukrayinci-lidery-sered-tyh-hto-stayut-stypendiatamy-programy-obminu-erasmus
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/ukrayinci-lidery-sered-tyh-hto-stayut-stypendiatamy-programy-obminu-erasmus
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/ukrayinci-lidery-sered-tyh-hto-stayut-stypendiatamy-programy-obminu-erasmus
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/yevropeyska-hvylya-naskilky-za-rik-reformy-byudzhetnoyi-decentralizaciyi-zbaga
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/yevropeyska-hvylya-naskilky-za-rik-reformy-byudzhetnoyi-decentralizaciyi-zbaga
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/yevropeyska-hvylya-shchoseredy-govorymo-pro-uspihy-i-problemy-yevrointegraciyi
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/dlya-podolannya-bidnosti-uryad-maye-ne-lyshe-pidvyshchuvaty-socialni-vyplaty-ekspertka
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/za-gaz-mayemo-platyty-povnistyu-yak-za-mobilnyy-zvyazok-predstavnyk-uryadu
http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/energopidpryyemstva-naybilshe-zabrudnyuyut-povitrya-v-ukrayini-minekologiyi
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/do-2019-roku-vyrobnyky-harchovoyi-produkciyi-mayut-pereyty-na-yevrostandarty
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/rynok-yes-dlya-ukrayiny-cikavyy-ale-treba-myslyty-globalno-eksperty
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/gromadska-hvylya-za-11-lystopada-chastyna-persha
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/shcheplennya-po-yevropeysky-ce-derzhfinansuvannya-zakupivli-vakcyn-na-3-5-rokiv
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/antymonopolnyy-komitet-pracyuvatyme-za-novymy-zakonamy-bude-prozorym
http://hromadskeradio.org/ru/programs/sylnishi-razom/ukraina-mozhet-byt-kitaem-dlya-italyancev-predprinimatel-iz-zaporozhya
http://hromadskeradio.org/ru/programs/sylnishi-razom/ukraina-mozhet-byt-kitaem-dlya-italyancev-predprinimatel-iz-zaporozhya
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/po-evropeyskim-pravilam-zhit-interesnee-gendirektor-zavoda-v-slavyanske
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/po-evropeyskim-pravilam-zhit-interesnee-gendirektor-zavoda-v-slavyanske
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/my-sozdali-sistemu-kotoraya-prognoziruet-povedenie-cheloveka-v-internete
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/my-sozdali-sistemu-kotoraya-prognoziruet-povedenie-cheloveka-v-internete
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/proshlo-vremya-odinochek-tolko-silnaya-mezhdunarodnaya-komanda-mozhet-sdelat
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/proshlo-vremya-odinochek-tolko-silnaya-mezhdunarodnaya-komanda-mozhet-sdelat
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/my-takie-golodnye-chto-gotovy-adaptirovatsya-k-lyubym-pravilam-predprinim
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/my-takie-golodnye-chto-gotovy-adaptirovatsya-k-lyubym-pravilam-predprinim
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/malokonkurentnyy-rynok-ukrainy-sozdaet-usloviya-dlya-vyhoda-na-rynok-es
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/malokonkurentnyy-rynok-ukrainy-sozdaet-usloviya-dlya-vyhoda-na-rynok-es
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/malokonkurentnyy-rynok-ukrainy-sozdaet-usloviya-dlya-vyhoda-na-rynok-es
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/kak-ukrayna-vnedryaet-evropeyskyy-pryncyp-obuchenye-na-protyazhenyy-vsey-zhyzn
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/kak-ukrayna-vnedryaet-evropeyskyy-pryncyp-obuchenye-na-protyazhenyy-vsey-zhyzn
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/v-sovremennom-mire-vse-nuzhno-vsem-glavnoe-donesti-svoyu-ideyu-pokupatelyu
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/v-sovremennom-mire-vse-nuzhno-vsem-glavnoe-donesti-svoyu-ideyu-pokupatelyu
http://hromadskeradio.org/programs/sylnishi-razom/osnovnoy-put-poyska-klyentov-v-es-dlya-nas-vystavky-anna-bogatyreva
https://www.youtube.com/watch?v=nj_f1jf4LeU
https://www.youtube.com/watch?v=HxhKFjK6Pos
https://www.youtube.com/watch?v=n9z2WHxn0O8&index=4&list=PL9aDK_7u4r7eainP18pJMEF0oBzirrxym
https://www.youtube.com/watch?v=z2ADnL-YXfU
https://www.youtube.com/watch?v=z2ADnL-YXfU
https://www.youtube.com/watch?v=qJ3XWrqNwVE
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4D41_qugo&list=PL9aDK_7u4r7eainP18pJMEF0oBzirrxym&index=1
http://www.1tv.com.ua/video/12472
http://www.1tv.com.ua/video/12534
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інформаційні листівки «куда идут наШи деньги» з інформацією про 
найбільш актуальні реформи в україні та їхньою візуалізацією, а також корис-
ною інформацією для вимушених переселенців були 

  куда идут наши деньги. Дебюрократизация
  куда идут наши деньги. Децентрализация
  куда идут наши деньги. уровень жизни
  куда идут наши деньги. тарифы на коммуналку
  куда идут наши деньги. Медицинская реформа

Підтримка регіонального Прес-центру 

інфографіки, підготовлені у співпраці з тЕкСти.org.ua та розміщені в провід-
них центральних, регіональних зМі та інформаційних. 

  бумажки против интернета: дебюрократизация
  Полномочия – местным советам
  Модернизируйся – государство поможет
  Медицинская реформа
  Доходное место

РОЗРОбЛЕНІ ТА РОЗПОВСюДжЕНІ ПОшТОю у 29 містах і 
селищах ДОНЕЦЬКОЇ, ХАРКІВСЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ, МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ТА ОДЕСЬКОЇ ОбЛАСТЕЙ. ТИРАж КОжНОЇ ЛИСТІВКИ – 80 000

авторські блоги – узагальнення моніторингу суспільного сприйняття 
«конфліктних» питань у східних та південних областях україни, зокрема 
щодо проведення євроінтеграційних реформ:

  интернет против бумажек на востоке
  Финансовая децентрализация: первые результаты на востоке
  Доходы наших сограждан на востоке: куда уж хуже, когда же лучше
  тарифная жара: как выжить зимой на востоке
  Реанимаця здравоохранения на востоке: как, когда и кто

регіональний тур у східні області – Донецьку, Луганську і Харків-
ську – у співпраці з Міжнародним фестивалем документального кіно про 
права людини Docudays UA та за участі відомих українських журналістів. 
у рамках туру відбулись публічні обговорення на тему «шлях до реформ» 
та показ документального фільму «твердиня».

соціологічне дослідження у 8 східних та південних областях україни 
«євроінтеграційні настрої жителів прифронтових територій: оцінка і тен-
денції», візуалізація та обговорення результатів на публічній дискусії за 
участі представників влади, громадськості і журналістів.

Результати дослідження за цим посиланням.

У СКЛАДІ 28 журналістів (з 7 областей україни), ЯКІ 
СИСТЕМНО ГОТУВАЛИ ТА ПУбЛІКУВАЛИ МАТЕРІАЛИ НА 
єВРОІНТЕГРАЦІЙНУ ТЕМАТИКУ В МІСЦЕВИХ ЗМІ.

СЕРЕДНє ОХОПЛЕННЯ АУДИТОРІЇ – від 1 500 до 80 000 
Переглядів КОжНОЇ ГРАФІКИ

слідкуйте за проектом на:
strongertogether.org.ua

http://www.strongertogether.org.ua/kuda-ydut-nashy-dengy-lystovka-ot-ynformkampanyy-sylnee-vmeste-o-problemah-kotorye-trevozhat-prostyh-lyudej-vypusk-1/
http://www.strongertogether.org.ua/kuda-ydut-nashy-dengy-vypusk-2-detsentralyzatsyya/
http://www.strongertogether.org.ua/kuda-ydut-nashy-dengy-vypusk-3-uroven-zhyzny/
http://www.strongertogether.org.ua/kuda-ydut-nashy-dengy-vypusk-4-taryfy-na-kommunalku/
http://www.strongertogether.org.ua/kuda-ydut-nashy-dengy-vypusk-5-medytsynskaya-reforma/
http://texty.org.ua/
http://i.imgur.com/hnGPPtH.jpg
http://i.imgur.com/PcB78d4.jpg
http://i.imgur.com/zV7N4cJ.jpg
http://i.imgur.com/a3Iuzn7.jpg
http://blogs.lb.ua/valentyna_kuzik/313211_internet_protiv_bumazhek_vostoke.html
http://blogs.lb.ua/valentyna_kuzik/315105_finansovaya_detsentralizatsiya_pervie.html
http://blogs.lb.ua/valentyna_kuzik/316344_dohodi_sograzhdan_vostoke.html
http://blogs.lb.ua/valentyna_kuzik/318319_tarifnaya_zhara_vizhit_zimoy.html?utm_campaign=local&utm_content=w_blog
http://blogs.lb.ua/valentyna_kuzik/318756_reanimatsya_zdravoohraneniya.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=blog
http://docudays.org.ua/2015/news/kino/sylnishi-razom/
http://www.strongertogether.org.ua/opytuvannya-77-zhyteliv-shodu-ta-pivdnya-ukrayiny-hochut-buduvaty-yevropu-v-ukrayini/
http://www.strongertogether.org.ua/
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ВикриттЯ інФормації 
ПРО ПОЛітиків

чесно у співпраці з українською Правдою запустило онлайн 
«дошку ганьби», де можна відслідковувати неособисте голосу-
вання народних депутатів: хто, за що, коли й скільки разів кноп-
кодавив. 

Окрім цього, завдяки зусиллям команди чЕСНО та інших ініціатив-
них груп на сайті вру опублікували списки помічників народних 
депутатів у відповідності до заданих нами критеріїв. На цю тему 
видано ряд аналітичних матеріалів, зокрема про помічників, які ви-
сувалися технічними кандидатами на виборах.

У 2015 РОЦІ ВДАЛОСЯ «ЗЛОВИТИ НА ГАРЯЧОМУ»  
36 нардеПів. ЛИшЕ за ПерШі 30 хвилин РОбОТИ 
РЕСУРС ЗІбРАВ 80 000 Переглядів

http://knopkodavy.chesno.org/
http://knopkodavy.chesno.org/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/02/10/7058068/
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в рамках кампанії руху чЕСНО «чесна весна – відповідальна осінь» 

депутатів, які протягом каденції пропустили понад 25% засідань сесій або ко-
місій. Результати моніторингу широко розповсюджувались у зМі, 

Половина депутатів-прогульників вирішили більше не балотувалась на свою 
посаду. Перед виборами чЕСНО поширило 6 інформаційних бюлетенів загаль-
ним накладом 100 тисяч у різних регіонах україни із інфографікою про депу-
татів-прогульників, яких партії знову висунули до місцевих рад. 

У 22 областях україни МИ ЗДІЙСНИЛИ МОНІТОРИНГ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ 31 міських та обласних рад. 
СЕРЕД МАЙжЕ 3 000 Проаналізованих деПутатів В 
ОбЛАСНИХ ЦЕНТРАХ - В МІСЬКРАДАХ ТА ОбЛРАДАХ - МИ 
ВИЯВИЛИ МАЙжЕ 1 300 Прогульників –

бУЛО ВИДАНО Понад 100 інфографік ТА ПРОВЕДЕНО 
ПУбЛІЧНІ ЗАХОДИ У Понад 20 містах

з 667 деПутатів-Прогульників, ЯКІ бАЛОТУВАЛИСЯ ДО 
МІСЬКРАД ТА ОбЛРАД, знову стали деПутатами 238

активісти чЕСНО вели кампанію 
на основі методології, розробленої 
спільно з партнерами по коаліції - 
юристами ГО інститут Медіа Права.

ініціативу Руху чЕСНО підхопили 
журналісти та активісти у менших 
громадах, які провели за методо-
логією чЕСНО аналіз відвідування 
депутатів своїх рад у райцентрах та 
селищах. Це унікальний загальнона-
ціональний моніторинг за всю істо-
рію незалежності, до якого вдалося 
залучити активістів з усієї україни.

Серед іншого, у 2015 році команда 
чЕСНО почала досліджувати іс-
торію участі кандидатів у місцевих 
виборах з 1998 по 2010 роки. у про-
цесі дослідження було встановлено, 
коли і до яких місцевих рад нама-
галися обратися понад 40 000 осіб. 
Ці дані лягли в основу інструменту 
«політичні траекторії», відображено-
го на сайті vybory.chesno.org.

ВикриттЯ інФормації Про ПолітикіВ

http://www.chesno.org/infographics/
http://www.chesno.org/legal/
http://vybory.chesno.org/2015/
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забЕзПЕчЕННя СиСтЕМНОГО 
кОНтРОЛю за ДЕПутатаМи вЕРХО-
вНОЇ РаДи укРаЇНи віД ДОНбаСу

Ми дослідили роботу 28-х народних 
депутатів, становлення й інтереси 
яких були пов’язані з Донецькою і 
Луганською областями. за допо-
могою статей, блогів та інфографік 
активісти «Сильних громад Донеч-
чини» висвітлювали:

  відвідування і активність голосу-
вання депутатів

  індивідуальні голосування за най-
актуальніші закони: щодо Донбасу, 
соціально-економічного, зовнішньо-
політичного і правового характеру, 
а також безпеки країни

  Досліджували декларації народ-
них депутатів

  за допомогою акцій прямої дії 
спонукали нардепів регіону до ро-
боти. 
у 5-ти мажоритарних округах 9-ти 
міст проекту (красний Лиман, ар-
темівськ, Слов’янськ, краматорськ, 
Дружківка, костянтинівка, Добро-
пілля, Димитров, красноармійськ) 
була розпочата кампанія зі звіту-
вання народних депутатів перед 
громадою. активісти разом з пред-
ставниками громади збирали під-
писи, писали статті і зверталися до 
депутатів регіону з проханням від-
звітуватися за півроку своєї роботи. 
Результатом роботи стало звіту-
вання депутатів костянтина Матей-
ченка та Максима єфімова (зробив 
серію звітів). також було ініційоване 
громадське обговорення роботи на-
родного депутата юрія Солода.

1.

окремий фокус уваги центру UA був націлений на схід україни, де 
команда проекту «сильні громади донеччини» працювала в трьох на-
прямках:

ДОСЛіДжЕННя РОбОти ГРОМаД-
СькиХ ПРийМаЛЕНь

активісти СГД активно зайнялися 
перевіркою роботи приймалень на-
родних депутатів Донецької області: 
було опубліковано чимало розслі-

дувань, відеоматеріалів та статей, 
метою яких було актуалізувати таку 
форму роботи народного депутата з 
виборцями та проінформувати жи-
телів регіону про можливість звер-
нутися до свого обранця.

2.

http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=9647
http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=9647
http://novosti.dn.ua/details/259001/
http://novosti.dn.ua/details/258845/
http://www.chesno.org/post/151/
http://www.chesno.org/post/151/
http://novosti.dn.ua/details/258382/
http://novosti.dn.ua/details/257449/
http://novosti.dn.ua/details/259206/
http://www.chesno.org/news/2088/
http://www.chesno.org/news/2088/
http://www.chesno.org/post/152/
http://novosti.dn.ua/details/248776/
http://www.6262.com.ua/news/856583
http://www.6262.com.ua/news/856583
http://www.6262.com.ua/article/868649
http://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/367-narodnyj-deputat-konstantin-matejchenko-prishel-na-vstrechu-s-izbiratelyami-video
http://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/367-narodnyj-deputat-konstantin-matejchenko-prishel-na-vstrechu-s-izbiratelyami-video
http://vp.donetsk.ua/gorod/14187-maksim-efimov-otchitalsya-pered-kramatorchanami-o-100-dnyakh-raboty-v-parlamente.html
https://www.facebook.com/gromady.dn.ua/posts/706714302791665
http://novosti.dn.ua/details/252757/
http://novosti.dn.ua/details/252757/
http://vlada.io/nardep-evgeniy-geller-zakryityie-priemnyie-i-zakryityie-deklaratsii/
http://www.6262.com.ua/news/824786
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віДкРитіСть та якіСть РОбОти ОР-
ГаНів МіСЦЕвОГО СаМОвРяДуваН-
Ня ДОНЕччиНи

Одним з напрямків діяльності ко-
манди проекту «Сильні громади 
Донеччини» протягом 2015 року 
були дослідження, інформування та 
зміна відкритості та безпосередньо 
якості роботи органів місцевого 
самоврядування (далі – ОМС) у 9-ти 
містах Донецької області. Робота 
відбувалась у трьох напрямках: до-
слідження та аналіз відкритості, під-
тримка та координація громадської 
діяльності з поліпшення якості та 
відкритості та адвокація рішень, що 
мали розширити можливості гро-
мадськості в контролю і впливу на 
ОМС. 

Поза основною діяльністю, в кон-
тексті проведення виборчих кампа-
ній з виборів депутатів місцевих рад 
та міських голів восени 2015 року 
СГД також підтримували роботу 
громадських ініціатив, спрямованих 
на збільшення відкритості та про-
зорості виборчого процесу, громад-

ський моніторинг за дотриманням 
виборчого законодавства. також 
було видано ряд просвітницьких ма-
теріалів для виборців: роз’яснення у 
вигляді листівок та статей.

в рамках аналізу відкритості та 
якості роботи командою «Сильних 
громад Донеччини» за окремим пе-
реліком критеріїв було досліджено 
відкритість роботи місцевих рад 
зазначених міст регіону. було сфор-
мовано методику, що охоплювала 
наявність та працездатність меха-
нізмів взаємодії членів територі-
альних громад з ОМС, ефективність 
каналів комунікації, характер інфор-
мування різними засобами, якість 
зворотного зв’язку працівників та 
посадових осіб місцевого самовря-
дування, та відповідно до якої був 
проведений аналіз із наступною пу-
блічною презентацією його резуль-
татів в форматах круглих столів із 
залученням представників громад-
ського сектору та посадових осіб 
ОМС. відповідне дослідження до-
зволило окреслити проблемне поле 
та оптимізувати інструментарій для 
подальшої діяльності, сформувати 
низку конкретних дій для зміни 
якості діяльності ОМС. Результати 
дослідження були представлені 
громадськості та представникам 
місцевої влади.

3.

Окрему увагу команда приділила 
ухваленню та аналізу змісту регла-
ментів місцевих рад як особливих 
нормативно-правових актів, що 
можуть дозволити розширення вза-
ємодії територіальної громади та 
ОМС поза статутними документами 
громади.

з метою забезпечення законності 
та відкритості виборчої кампанії 
депутатів місцевих рад та міських 
голів були створені спільні моніто-
рингові центри на локальному рівні, 
які забезпечували контроль за до-
тримання процедур голосування 
безпосередньо у день голосування, 
а також вели паралельний під-
рахунок голосів. Силами команди 
«Сильних громад Донеччини» у 
красноармійську та Маріуполі була 
забезпечена діяльність так званих 
Ситуативних кімнат – платформ 

взаємодії представників громадян-
ського суспільства, політичних пар-
тій та засобів масової інформації 
для взаємодії у день голосування та 
у процесі підрахунку голосів, що до-
зволило консолідувати зусилля для 
попередження правопорушень та 
забезпечення прозорості результа-
тів волевиявлення. також команда 
реалізувала низку комунікаційних 
зустрічей, де публічно презентувала 
результати аналізу кандидатів, та 
організувала перші в історії регіону 
публічні дебати між кандидатами. 
також наші активісти на сході до-
сліджували доходи представників 
обласної адміністрації, голів міст, 
депутатів і навіть представників 
правоохоронних органів регіону. 

https://www.facebook.com/magazine.xalva/posts/590167014457537
http://novosti.dn.ua/details/259175/
http://novosti.dn.ua/details/250830/
http://gromady.dn.ua/mistsevi-deputaty/novyny-mistsevi-deputaty/sekrety-sajtiv-miskrad-slovyanska-artemivska-i-krasnoho-lymanu.html
http://gromady.dn.ua/mistsevi-deputaty/novyny-mistsevi-deputaty/druzhkovskye-chynovnyky-podmenyly-rehlament-horsoveta.html
http://www.6262.com.ua/article/997393
http://gromady.dn.ua/oblasna-vlada/kerivnytstvo-oblasti/skolko-zarabotaly-rukovodytely-donetskoj-oblasty-v-2014-hodu.html
http://gromady.dn.ua/oblasna-vlada/kerivnytstvo-oblasti/skolko-zarabotaly-rukovodytely-donetskoj-oblasty-v-2014-hodu.html
http://gromady.dn.ua/pravoohoronni-struktury/nachalnyk-mylytsyy-druzhkovky-pokazal-svoyu-deklaratsyyu-foto.html
http://gromady.dn.ua/pravoohoronni-struktury/nachalnyk-mylytsyy-druzhkovky-pokazal-svoyu-deklaratsyyu-foto.html
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адВокаціЯ ухВалЕннЯ 
НОРМативНО-
ПРавОвиХ актів

Спільно з експертами антикоруп-
ційної групи Реанімаційного Пакету 
Реформ та інституту Медіа Права ко-
мандою чЕСНО було розроблено та 
проадвокатовано прийняття у пер-
шому читанні (253 голоси «за») за-
конопроект 1895 щодо накладення 
стягнення на народного депутата за 
порушення вимог щодо особистого 
голосування. закон передбачає сут-
тєві покарання для порушників, зо-

крема позбавлення права приймати 
участь у 10 засіданнях та позбавлен-
ня керівних посад у комітетах вРу.

Після першого читання законопро-
ект був відправлений на доопра-
цювання в регламентний комітет. 
активісти та автори законопроекту 
докладають зусиль, щоб закон був 
винесений на друге читання і ухвале-
ний якнайшвидше.

активістам чЕСНО вдалось вплину-
ти на ряд положень закону про дер-
жавне фінансування партій, а також 
досягти вищого рівня дотримання 
вимог виборчого законодавства, 
які не передбачали санкційної час-

тини, а також вимог прозорості, не 
закріплених нормативно. зокрема, 
оприлюднення декларацій кандида-
тів у депутати та на посади міських 
голів. 

Потужним зрушенням у бік забезпе-
чення прозорості парламентських 
комітетів стало розпорядження 
Голови верховної Ради володими-
ра Гройсмана Про деякі питання 
висвітлення діяльності комітетів 
верховної Ради україни та народних 
депутатів україни, що стало кроком 
назустріч вимогам активістів чЕС-
НО та інших громадських ініціатив. 

також у першому читанні парла-
мент ухвалив законопроект, підтри-
маний чЕСНО та РПР, щодо забез-
печення відкритості та доступу до 
інформації про діяльність верховної 
Ради україни, її комітетів та народ-
них депутатів україни. До повно-
цінного забезпечення прозорості та 
відкритості роботи комітетів, утім, 
ще треба пройти довгий шлях.

команда «Доступу до правди» 
співпрацювала з партнерськими 
громадськими організаціями щодо 
адвокації законопроекту № 2913 

«Про внесення змін до деяких за-
конів україни у сфері доступу до 
публічної інформації щодо вдоско-
налення їх окремих положень».

ПіДвищЕННя ДОбРОчЕСНОСті ПаРЛаМЕНту

ПіДвищЕННя ФіНаНСОвОЇ ПРОзОРОСті ПОЛітичНиХ ПаРтій 
та вибОРчиХ каМПаНій

ПіДвищЕННя ПРОзОРОСті ПаРЛаМЕНтСькиХ кОМітЕтів

РОзшиРЕННя ДОСтуПу ДО ПубЛічНОЇ іНФОРМаЦіЇ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53763
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53763
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53763
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53763
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/77/15-%D1%80%D0%B3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/77/15-%D1%80%D0%B3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/77/15-%D1%80%D0%B3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/77/15-%D1%80%D0%B3
https://www.facebook.com/dostupdopravdy/photos/pb.699190593466761.-2207520000.1451298128./1052721634780320/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dostupdopravdy/photos/pb.699190593466761.-2207520000.1451298128./1052721634780320/?type=3&theater
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55238
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55238
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55238
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55238
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команда проекту «Сильні громади 
Донеччини» провела адвокаційну 
кампанію з посилення прозорості 
та ефективності діяльності органів 
місцевого самоврядування.

Після «перезавантаження» місце-
вих рад командою «Сильних громад 
Донеччини» спільно з місцевими 
активістами та окремими представ-
никами депутатського корпусу було 
запропоновано проектні документи 
для введення в дію механізму вза-
ємодії та контролю за прийняттям 

рішень на місцевому рівні. зокре-
ма були запропоновані проекти 
положень про місцеві ініціативи, 
громадські слухання, електронні 
петиції, порядок звітування міським 
головою, депутатами міської ради, 
порядок оприлюднення інформації 
про діяльність комунальних підпри-
ємств та установ тощо. Деякі з таких 
пропозицій – як, наприклад, елек-
троні петиції у красноармійську – 
реалізовані у 2015 році, щодо інших 
процес просування та громадського 
обговорення триває.

в рамках реалізації кампанії «Сильніші 
разом» було налагоджено політичний 
діалог та проадвокатовано низку важ-
ливих євроінтеграційних законопроек-
тів для ефективного виконання угоди 
про асоціацію та зони вільної торгівлі.

Разом з фаховими українськими та 
міжнародними експертами, консуль-
тантами у лютому 2015 року було 
розроблено та презентовано карту 
євроінтеграційних реформ, а також 
підписано Меморандум про співп-
рацю задля спільного виконання 
євроінтеграційного порядку денного у 
верховній Раді.

  Рада прийняла євроінтеграційний 
закон про техрегламенти

  Народним депутатам представили 
законопроекти з реформ в енергетиці

  Дорожня карта євроінтеграційних 
реформ-2015
за звітний період було ухвалено та за-

реєстровано такі закони з єврокарти 
реформ.

  1065 «Про технічні регламенти та 
оцінку відповідності» ( в цілому)

  2250 «Про ринок природного газу» 
(в цілому)

  2591 «Про прозорість видобувних 
галузей україни» (в цілому)

  2845 «Про безпечність і гігієну кор-
мів» (зареєстровано)

  2431 «Про прозорі правила на-
кладання штрафів» (зареєстровано, 
станом на кінець року – прийнято у 
першому читанні)

  2168а «Про підвищення контролю 
за економічними концентраціями» 
(зареєстровано, станом на кінець 
року – прийнято у першому читанні)

всебічна та комплексна комунікацій-
на підтримка від Центру UA значною 
мірою сприяла успіхам РПР в адво-
кації законопроектів та налагодженні 
партнерських відносин з суб’єктами 
законодавчої та виконавчої влади. 
так, протягом 2015 року вдалося 
ухвалити 55 законопроектів, підтри-
маних РПР. 

Серед них – надзвичайно важливі для 
демократизації україни закони про 
держслужбу, роздержавлення зМі, 
створення Державного бюро Розслі-
дування, запобігання і протидії полі-
тичній корупції тощо.

Найтривалішою та найуспішнішою 
стала кампанія комунікаційної під-
тримки адвокації ухвалення закону 
про державну службу. Протягом року 
було організовано три круглі столи, 
п’ять прес-конференцій, дві вуличні 
акції, опубліковано дванадцять мате-
ріалів у найпопулярніших суспільно-
політичних виданнях, проведено прес-
сніданок для іноземних журналістів та 
представників дипломатичних уста-
нов. комунікаційні активності супро-
воджували кожен з етапів ухвалення 
закону: реєстрацію, перше читання, 
доопрацювання в комітеті та друге 
читання.

 ПіДвищЕННя ПРОзОРОСті ОРГаНів МіСЦЕвОГО СаМОвРяДуваННя аДвОкаЦія євРОіНтЕГРаЦійНиХ закОНОПРОЕктів

аДвОкаЦія закОНОПРОЕктів «ДОРОжНьОЇ каРти РЕФОРМ РПР»

http://novosti.dn.ua/details/252480/
http://novosti.dn.ua/details/252480/
http://novosti.dn.ua/details/252480/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/15/7055182/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/15/7055182/
http://enref.org/news/narodnym-deputatam-predstavyly-zakonoproekty-z-reform-v-enerhetytsi/
http://enref.org/news/narodnym-deputatam-predstavyly-zakonoproekty-z-reform-v-enerhetytsi/
http://eu.prostir.ua/calendar/267087.html
http://eu.prostir.ua/calendar/267087.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52478
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52478
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54205
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54205
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54706
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54706
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55120
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55120
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54479
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55736
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55736
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55736
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55736
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ноВі ОНЛайН-
іНСтРуМЕНти

на додачу до наявних інформаційних та інтерактивних сайтів проектів 
у 2015 році ми запустили низку нових онлайн-інструментів, які суттєво 
збільшили рівень залучення аудиторії до громадської активності та 
спростили доступ до суспільно важливої інформації.

команда чесно з метою підвищення фінансової прозорості 
політичних партій та виборчих кампаній розробила чотири нові 
онлайн-інструменти:

перший в україні мобільний додаток, 
який дозволяє фіксувати політичну 
рекламу (біл-борди, сітілайти та інші 
зовнішні носії) і моментально роз-
міщувати її на карті. використання 
додатку дозволило перетворити 

процес відслідковування передви-
борчих коштів, які витрачаються на 
зовнішню рекламу, на цікаву актив-
ність. за перші два тижні роботи до-
датку громадяни

1. МиСЛивЕЦь за РЕкЛаМОю

ЗАФІКСУВАЛИ Понад 2 000 носіїв ЗОВНІшНЬОЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ. НАЙбІЛЬш АКТИВНИМИ У бУЛИ 
МЕшКАНЦІ КИєВА ТА ОбЛАСТІ, ЯКІ ЗРОбИЛИ 900 фото
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в інструменті зібрано інформацію 
про корупційні схеми та прізвища 
осіб, які «засвітилися» у журналіст-
ських розслідуваннях «Наших гро-
шей», «української правди», Центру 
протидії корупції, Слідство.Info та 
інших провідних антикорупційних іні-
ціатив. у 2015 році каталог запрацю-
вав у тестовому режимі, ознайоми-
тися у ньому можна було з першими 
100 справами.

інструмент було розроблено в рам-
ках ідеї інституціалізації політичної 
пам’яті в україні. його основне при-
значення – об’єднати, систематизу-
вати і розширити результати роботи 
журналістів-розслідувачів на єдино-
му ресурсі, за рахунок чого в майбут-
ньому виборці, журналісти та акти-
вісти зможуть швидше і за менших 
зусиль знаходити інформацію про 
людей і юридичних осіб, потенційно 
причетних до корупції.

Для зручності виборців Рух  
чЕСНО створив інтерактивну мапу 
з адресами приймалень народних 
депутатів. Цей інструмент дозволяє 
громадянам знайти найближчу до 
них приймальню народного депута-
та, або ж приймальню депутата, що 
їх цікавить, чи усі приймальні членів 
конкретної парламентської фракції. 

інформацію для створення мапи 
було зібрано з офіційних депутат-
ських та партійних сайтів, а також з 
аналізу округів, зробленого Грома-
дянської мережею ОПОРа. крім того, 
Рух чЕСНО звернувся з проханням 
надати адреси приймалень нардепів 
до фракцій вРу.

2.

3.

аНтикОРуПЦійНий  катаЛОГ ФаР (фігурантів антикорупційних розслідувань)

іНтЕРактивНа МаПа ПРийМаЛЕНь НаРОДНиХ ДЕПутатів 
(PRyjMAlNI.CHEsNO.ORG)

НА МОМЕНТ ЗАПУСКУ СЕРВІСУ бУЛО ЗІбРАНО ДАНІ 
ПРО 226 Приймалень 88 народних деПутатів

https://far.chesno.org/
http://pryjmalni.chesno.org/
http://www.chesno.org/news/2111/
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інструмент чЕСНО «Групи інтер-
есів» дозволяє побачити зв’язки між 
народними депутатами на основі 
даних про спільне ініціювання зако-
нопроектів. 

Хоча всі вихідні дані доступні на офі-
ційному сайті парламенту, швидкого 
способу побачити основних законо-

давчих партнерів серед депутатів 
до появи інструменту чЕСНО не іс-
нувало.

як йдеться в публікації чЕСНО, інтен-
сивна законодавча взаємодія може 
свідчити про зв’язки між депутатами 
поза приналежністю до однієї фрак-
ції чи комітету.

команда проекту «свобода слова і доступ до публічної інформації» 
оптимізувала роботу ресурсу «ДОСтуП ДО ПРавДи»

команда перетворила інструмент, розміщений на платформі української 
правди, з сервісного на інформаційно-сервісний ресурс. На практиці це від-
крило можливості для проведення та публікації журналістських розсліду-
вань, зроблених на основі інформаційних запитів, оновлення стрічки новин 
та ведення блогів користувачами сайту. 
у 2015 році сайт «Доступ до правди» став однією з найбільших в україні баз 
відкритих даних. 

команда «сильніші разом» розробила 
НавіГатОР викОНаННя уГОДи ПРО аСОЦіаЦію 

Онлайн-інструмент, який був створений для моніторингу адаптації євро-
пейських директив в рамках угоди про асоціацію (зокрема директиви з 5 
та 6 розділів угоди). Основне завдання Навігатора полягає в інформуванні 
громадян про прогрес та актуальні проблеми в рамках виконання україною 
угоди про асоціацію.

4. ГРуПи іНтЕРЕСів (GROUPs.CHEsNO.ORG)

ЗА РІК КОРИСТУВАЧІ САЙТУ ЗРОбИЛИ більШе  
5 000 заПитів НА ПУбЛІЧНУ ІНФОРМАЦІю. КІЛЬКІСТЬ 
ВІДВІДУВАЧІВ САЙТУ СКЛАЛА майже 150 000 унікальних 
користувачів, СТОРІНКА ПРОЕКТУ У Facebook 
НАРОСТИЛА ЧИСЛО ПРИХИЛЬНИКІВ ДО майже 9 000 
ПідПисників

http://www.chesno.org/news/2227/
http://www.eurointegration.com.ua/navigator/
http://groups.chesno.org/
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роЗВиток органіЗації 
та СтРатЕГічНЕ 
ПЛаНуваННя

з метою завершення процесу опти-
мізації організаційної структури 
Центр UA та чіткішого розподілу 
функцій між органами управління 
Організації, у першому півріччі 2015 
року прийнято рішення про ліквіда-
цію контрольно-ревізійної комісії, 
а її повноваження у повній мірі пе-
редані незалежному колективному 
органу – Наглядовій раді. відповід-
ні зміни були ухвалені загальними 
зборами Організації та зареєстро-
вані Подільським районним управ-
лінням юстиції у квітні 2015 року.

важливою складовою усіх управ-
лінських процесів Організації є 
спеціально розроблена та впро-
ваджена у цьому році внутрішня 
crm-система. Серед її основних 
опцій – можливість проведення 
онлайн-голосувань та автоматич-
не формування всіх протоколів 
рішень; особисті кабінети членів 
команди зі всією необхідною для 
роботи інформацією; структура 
команд проектів; система електро-
нних розсилок; база внутрішніх 
правил і процедур; система обліку 
відпусток тощо.

за всіма проектами Організації 
сформовано операційні плани ді-
яльності з фокусом на реалізацію 
індикаторів стратегічного плану. 

щонайменше раз на місяць на 
робочих нарадах з керівниками 
проектів відбувається моніторинг 
виконання планів та напрацювання 
оперативних рішень з їх оптиміза-
ції. у процесі операційної діяльності 
ведеться оперативний контроль за 
дотриманням внутрішніх політик та 
процедур Організації.

бухгалтерський, фінансовий та про-
ектний облік ведеться в програмно-
му забезпеченні 1С:Підприємство 
8.3 в конфігурації «бухгалтерія для 
україни», допрацьованій до потреб 
«Центр UA». Це  дозволило уникну-
ти можливих механічних помилок 
фінансового та проектного обліку, 
пришвидшило формування звітів 
для донорів.

Створено підсистему управлін-
ського обліку, яка дозволяє вести 
управлінський облік планових та 
фактичних витрат в розрізі «Ста-
тей витрат», «Донорів», «Проектів», 
«валюти» та «Періоду» несення ви-
трат і дозволяє аналізувати їхній 
стан у часі. Підсистема включає в 
себе як допрацьовані документи 
стандартної конфігурації, так і нові 
документи.
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також Організація продовжила 
роботу над вдосконаленням вну-
трішніх процедур та контролем за 
їхньою відповідністю міжнародним 
стандартам. Окрему увагу було 
приділено питанням зовнішнього 
аудиту, гендерній політиці та проце-
дурі проведення закупівель, яка на 
сьогодні передбачає кількарівневе 
візування для унеможливлення 
будь-яких зловживань у цій сфері.

На початку 2015 року було проведе-
но анкетування співробітників, яке 
включало аналіз середовища все-
редині команди, оцінку розуміння 
співробітниками підходів до орга-
нізації роботи та коло компетенцій, 
які потребують розширення. за ре-
зультатами дослідження були здій-
снені заходи з оптимізації роботи 
в командах, які у тому числі перед-
бачали профільні тренінги. також 

у 2015 році Організація пройшла 
діагностику UsAID щодо гендерної 
чутливості.

зважаючи на появу нових викли-
ків та загальну зміну пріоритетів 
розвитку країни у сфері реформ, у 
вересні 2015 року Організація роз-
почала роботу над розробкою ново-
го стратегічного плану діяльності на 
три роки. у підсумку було проведе-
но цілу низку стратегічних сесій та 
робочих груп як в межах команди, 
так і з залученням зовнішніх фаси-
літаторів. Результати напрацювань 
були презентовані широкому колу 
партнерів та донорів 11 грудня. 

Основною задачею на 2016-2018 
роки Організація визначила спря-
мувати енергію суспільства у кон-
структивне русло для забезпечення 
невідворотних системних змін. Реа-
лізація цих планів передбачається у 
форматі «Національної громадської 
policy-кампанії щодо реформ де-
мократизації», яка включає, але не 
зводиться до:

  забезпечення рівного доступ до 
політики;

  створення незалежної систему 
аудиту використання публічних ко-
штів і системи контролю держслуж-
бовців.

Для диверсифікації джерел залучен-
ня коштів на проектну діяльність 
Організація поставила завдання 
збільшити частку коштів від бізне-
су та громадян. з метою реалізації 

цієї ініціативи було запроваджено 
технічні інструменти. так, усі охочі 
підтримати наші проекти можуть 
скористатися доступним зручним 
сервісом liqpay.com, який інтегро-
вано на сайт Організації та сторінку 
facebook. також створені особисті 
кабінети у внутрішній crm-системі, 
через які можна швидко та зручно 
зробити внесок на підтримку про-
ектної діяльності, скориставшись 
банківською карткою. 

за рік на проектну діяльність нам 
вдалося залучити від громадян та 
бізнесу 100 тис. 27 грн. більшість 
підтримки, втім, і далі надається у 
вигляді безкоштовних послуг (при-
міщень для заходів, консультації 
експертів тощо).

керівництво Організації системно 
звітує перед Наглядовою радою та 
залучає її представників до розроб-
ки стратегічних документів. 

впродовж року було проведено 
два засідання Наглядової ради та 
два засідання загальних зборів. 
Невід’ємною частиною звітування 
Організації є інформування її членів 
про основні ініціативи та проекти.

Окрім цього, Організація пройшла 
зовнішній аудит, результати якого 
додаються нижче.

https://www.surveymonkey.com/r/UNITERpartnergenderassessment2015
https://www.surveymonkey.com/r/UNITERpartnergenderassessment2015
http://centreua.org/donate/
https://www.facebook.com/CentreUA.org/?fref=ts
https://www.facebook.com/CentreUA.org/?fref=ts
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ФінансоВий ЗВіт  
і виСНОвки ауДиту

У 2015 РОЦІ МИ ЗАРУЧИЛАСЯ ПІДТРИМКОю  
6 міжнародних організацій ТА доПомогою 
українських громадян. ЗАГАЛЬНА СУМА 
ЗАЛУЧЕНИХ КОшТІВ СКЛАЛА $ 1 428 141.3, З ЯКИХ 
$ 4 586.3 ЦЕ ПОжЕРТВИ ГРОМАДЯН.

sIDA

British Embassy

Omidyar

Pact

NDI

NED

Донори: Загальний бюджет, $

загалом:                                                           $1 428 141.3

                                                                                    498 338.5

                                                                    423 482.5

                                261 312.0

                  193 347.1

      40 075.0

7 000.0

4 586.3

Проектні

274 745.6

витрати організації, $

78%22%

Пожертви  
громадян

адміністративні

986 406.7
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тОв «аудиторська компанія «ю Ейч 
уай Простір ЛтД»1 було проведено 
аудит фінансової звітності загального 
призначення ГО «ЦЕНтР юЕй» у складі 
балансу станом на 31 грудня 2015 року 
(форма № 1-м) та звіту про фінансові 
результати (форма № 2-м) за 2015 рік, 
підготовленої у відповідності з націо-
нальними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку україни.

аудит фінансової звітності організації 
було проведено у відповідності до ви-
мог закону україни «Про аудиторську 
діяльність» від 22 квітня 1993 року № 
3125 та Міжнародних стандартів ауди-
ту, випущених Радою з міжнародних 
стандартів аудиту та надання впевне-
ності (IAAsB) Міжнародної федерації 
бухгалтерів (IFAC).

у ході проведення аудиту було також 
узагальнено встановлені під час про-
цедур аудиту, необхідних для вислов-

лення думки щодо фінансової звітнос-
ті, відомості з питань внутрішнього 
контролю в організації, а також оціне-
но дотримання в організації положень 
національного податкового законодав-
ства.

Суттєвих відхилень від вимог діючого 
законодавства та національних поло-
жень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку україни встановлено не було.

за результатами аудиту було видано 
безумовно-позитивний висновок про 
те, що фінансова звітність організації 
за 2015 рік в усіх суттєвих аспектах 
складена відповідно до НП(С)бО.

1ТОВ «Аудиторська компанія «Ю Ейч Уай Простір ЛТД», зареєстроване відповідно до 
законодавства України, свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської ді-
яльності № 3388, дійсне до 30.01.2019 року

ВисноВки аудиту за 2015 Рік


