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ВСТУПНЕ СЛОВО
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голова Організації

ВСТУПНЕ
СЛОВО

Без сумніву минулий рік
запам’ятався всій країні кількома ключовими подіями світового
масштабу: мінськими домовленостями, які, хоч і не були в повній
мірі успішними, але дозволили істотно зменшили кількість смертей
військовослужбовців та мирного
населення на Донбасі; реструктуризацією українських боргів, що убезпечило нас від дефолту; суттєвим
зниження цін на нафту, що похитнуло головного ворога та агресора
України.
Проте, незважаючи на певну стабілізацію ситуації в країні та створення передумов для проведення
необхідних реформ, говорити про
системні зміни та сталий економічний розвиток України вкрай рано.
У 2015 році команда Центру UA доклала багато зусиль для розробки
та ухвалення необхідних законів;

суттєво долучилася до просування
Угоди про асоціацію; приділила велику увагу активізації громад для
контролю за політиками та участі в
управлінні країною.
Але ми чітко усвідомлюємо, що
говорити про невідворотність позитивних змін ще рано і нашою першочерговою задачею залишається
забезпечення докорінної зміни системи, її максимальної прозорості та
підзвітності громадянам.
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Інна Борзило,
виконавчий
директор
2015 був роком великих сподівань
на швидкі перемоги після Революції Гідності. На жаль, реальність
змусила багатьох українців розчаруватися – 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 намагається грати за старими правилами, система абстрагується від
реальності.
Втім, в українській дилемі про
«склянку з водою» головне – зрозуміти тенденцію: води стає більше
чи менше? І тут відповідь однозначна – так, позитивні зрушення в
нашій країні відбуваються! Крок за

кроком, не так комплексно, як хотілося 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!

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Над реалізацією зазначених
напрямків працювали команди 5 проектів Організації:
У 2015 році Організація продовжила реалізацію стратегічного плану в рамках чотирьох основних напрямків
діяльності:

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ПРОЕКТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

1.

Підвищення відповідальності та
прозорості органів публічної влади.
Зокрема, підвищення доброчесності
парламенту, уряду, кандидатів у народні депутати та депутатів різного
рівня.

2.

Формування запиту на якісну політику за трьома складовими:
• посилення впливу громадянського суспільства на процес вироблення та ухвалення рішень у країні;
• формування суспільного запиту
на вимірювані (accountable) політичні програми;
• сприяння підписанню та подальшому виконанню Угоди про асоціацію

3.
4.

Розвиток свободи слова та доступу
до суспільно важливої інформації.
Окремою складовою діяльності тут
стали заходи із подолання гендерних
стереотипів та збільшення толерантності в суспільстві.
Забезпечення сталого інституційного
розвитку Організації на основі принципів фінансової прозорості, подальшої оптимізації всіх ланок управління
та відповідності Організації найвищим міжнародним стандартам.

ЧЕСНО

Сильні громади Донеччини

Свобода слова
і доступ до публічної
інформації

Реанімаційний
пакет реформ (РПР)

Сильніші разом
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ЗАХОДИ

Громадянський
рух ЧЕСНО
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Команді Центру UA спільно із партнерами по коаліції – Інститутом Медіа Права, вдалося здобути ряд перемог у парламенті. Оприлюднення списків помічників 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 всеукраїнській 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 передвиборчих обіцянок та робити все для того, щоб поУ 2015 році рух ЧЕСНО прийняв новий
літичні фінанси в Україні
виклик - дати громадянам орієнтир на
були прозорими, а політики відповідали за сказане
місцевих виборах. В понад 20 областях
та реалізували обіцяне.

України ми вели 3 паралельні кампанії –

З серпня по жовтень було
проведено 33 публічних
форуми та тренінги щодо
моніторингу політичних
фінансів, а сама тема стала нормою для побудови
політичного діалогу. В
рамках кампанії вдалося
налагодити багаторівневий діалог між політиками, громадянами, організаціями громадського
суспільства та ЗМІ.

«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

Понад 1 300 кандидатів підтримали наші
вимоги щодо підвищення прозорості
політичних фінансів, підписавши Декларацію
відповідальності

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

Понад 94% кандидатів у депутати місцевих рад і
81% кандидатів у міські голови, що підписали
Декларацію, виконали базові вимоги
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В рамках кампаній «Нахіба нам
депутат» та «Нахіба нам мер» активісти ЧЕСНО у доступній формі
доносили роль, значення та повноваження 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-

Для поширення інформації про кандидатів у депутати активісти кампанії «Стеж за грошима» розміщували
інфоточки поруч із наметами політичних партій у 10 містах України.
В рамках кампанії «Стеж за грошима» в Івано-Франківську пройшли
публічні дебати. У передвиборчий
тиждень відбулося 4 раунди дебатів, фіналісти другого туру також
дебатували у прямому ефірі. Мешканці Івано-Франківська мали змогу
в прямому ефірі поставити запитання кандидатам у мери прямо із
центральної площі міста.

8 кандидатів, 680 000
глядачів, 450 хв. ефіру

16 жовтня у Києві відбувся національний публічний форум, який
об’єднав 150 учасників з усіх регіонів України: представників ТОПполітикуму, громадських активістів,
експертів та небайдужих громадян.
Ключовими питаннями були прозорість політичних фінансів, відповідальне ведення виборчих кампаній
та звітування.

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

В цілому за рік рухом ЧЕСНО було
оприлюднено понад 100 аналітичних
матеріалів на допомогу громадянам,
наприклад, «Шпаргалка виборцю»
Слідкуйте за проектом на: chesno.org
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Для інтенсифікації діяльності органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) командою проекту «Сильні
громади Донеччини» спільно з громадськістю проведено низку публічних заходів, акцій прямої дії, а також
круглих столів на теми:
адвокація рішень, спрямованих на підвищення відкритості та якості ОМС;
формування консолідованої позиції щодо питань проведення виборів на Донеччині (телеефір 1, телеефір 2);
презентація результатів дослідження діяльності місцевих рад і депутатського корпусу;
публічний аналіз передвиборчих списків політичних партій та кандидатів у
міські голови;

Сильні громади
Донеччини

громадський моніторинг за роботою у виборчих округах народних
депутатів України, що обиралися за мажоритарною
системою;
публічний контроль за
діями посадових осіб військово-цивільних адміністрацій.

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
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Команда руху «Сильні громади Донеччини» була координатором міжнародного форуму «Донбас-Україна.
Порядок денний», який відбувся у
Слов’янську 5 липня і був приурочений до річниці визволення північної
частини Донеччини. Форум мав на
меті дати відповіді на актуальні проблеми мешканців Донбасу, напрацювати та визначити шляхи їх вирішення та донесення цього бачення
до органів влади.

Організаторами форуму стали
більше 20 громадських об’єднань
та медіа-організацій. Участь у
форумі взяли понад 350 учасників,
серед яких були Посол Канади в
Україні Роман Ващук, голова Держказначейства України Тетяна Слюз,
заступник міністра регіонального
розвитку та ЖКГ В’ячеслав Негода,
голова Донецької обласної адміністрації Павло Жебрівський, політичний аналітик Андрій Ілларіонов, соціолог Ірина Бекешкіна, письменник
Андрій Курков, народні депутати
України, представники міжнародних

структур, громадянського суспільства, експерти, працівники органів
місцевого самоврядування. За підсумками форуму учасники семи
тематичних панелей підготували
дорожню карту змін, яких потребує
регіон.

Під час виборчої кампанії активісти «Сильних громад Донеччини»
об’їздили майже всю вільну від
окупації частину Донецької області,
спілкувалися з місцевими політиками, активістами та журналістами,
поширювали інформаційні матеріали. За активної участі нашої команди відбулися перші в Донецькій області теледебати між кандидатами
в мери та представниками партій
у Слов’янську, Красноармійську та
Добропіллі.
У день виборів в Красноармійську
активісти «Сильних громад Донеччини» презентували ситуативну кімнату для оперативного реагування
на проблемні ситуації. У Дружківці,
Маріуполі та Красноармійську в ніч
виборів наші активісти вели паралельний підрахунок голосів.
Не менш важливим виявився і
післявиборчий моніторинг порушень, які вплинули на результат
виборів – активісти СГД виявили
приклади грубих маніпуляцій результатами виборів у містах
Селідове та Гірник. Після зауважень
активістів в Гірнику перевірили
списки депутатів і усунули
порушення.

17 жовтня 2015 року в Слов’янську
відбувся форум «Місцевий вибір Донеччини-2015», який зібрав близько
100 учасників політичного процесу
на Донеччині. Учасники форуму
дізналися про найсвіжіші заміри
громадської думки, обговорили перспективи регіону після виборів та
шляхи забезпечення прозорого підрахунку голосів.

Наші представники були частими
гостями на ефірах Громадського
радіо, Першого національного телеканалу, каналу 112 Україна, Громадського ТБ та Громадського ТБ
Донеччини, інтернет-телебачення
«Обозреватель», телекомпанії «Орбіта» та інших.

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

Важливою складовою роботи було
налагодження партнерських стосунків зі ЗМІ регіону. Команді руху
«Сильні громади Донеччини» вдалося налагодити дружню партнерську
комунікацію з низкою регіональних
та загальнонаціональних медіа.
Наші дослідження та матеріали наших журналістів про місцеву проблематику активно розміщували
інтернет-видання «Новости Донбасса», «Остров», «Українська правда»,
«Четверта влада», «Депо.Донбас»,
«Портал неполітичних новин», сайти міст Слов’янька, Краматорська,
Маріуполя, Дружківки, Добропілля,
газети «Говорит Донбасс», «Наша
Дружківка», «Провинция», «Лиманская сторона», «Знамя индустрии»
та інші медіа.
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Для більш ефективної комунікації
команда «Сильних громад Донеччини» запустила в роботу сайт
gromady.dn.ua, де висвітлюються
важливі події регіону, дослідження
та публікації авторів міст Донеччини. Крім того, все більшої популярності набирає наша сторінка у
соціальній мережі Facebook – на неї
підписалися більше 1140 читачів. Ці
ресурси стали важливим майданчиком для обміну інформацією щодо
прозорості та ефективності влади
на Донеччині, а також місцем для
дискусій та нових ідей.

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 фінансового контролю, місцеві вибори,
побудова ефективної комунікації з
медіа.

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 посібник «Як контролювати нову місцеву владу», розроблений експертами «Сильних громад Донеччини».

Слідкуйте за проектом на:

gromady.dn.ua
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З метою популяризації Закону України «Про доступ
до публічної інформації» команда проекту провела
15 дискусій на тему доступу до публічної інформації із
громадськими
активістами, журКоманда проекту «Свобода слова і Доступ до
налістами, ступублічної інформації» у 2015 році послідовно
дентами, чиновпрацювала над досягненням якісних змін
никами у Києві та
регіонах.
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

ДОСТУП
ДО ПРАВДИ
dostup.pravda.com.ua

Свобода слова і
доступ до публічної
ДОСТУП
ДО ПРАВДИ
інформації
dostup.pravda.com.ua
Все, що не є таємним,
має бути публичним.

ДОСТУП
ДО ПРАВДИ
dostup.pravda.com.ua

ДОСТУП
ДО ПРАВДИ
dostup.pravda.com.ua
Все, що не є таємним,
має бути публичним.

ресурсу «Доступ до правди».
- Аксиня Куріна,
керівник проекту

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»
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 започатковано конкурс «Зірка канцеляриту».
Для популяризації ресурсу серед громадян старшого віку було
створено інформаційний ролик, який з травня по серпень транслювався в ефірі каналу «UA: Перший Національний» та телеканалів, які
входять до Національної асоціації мовників.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

В рамках боротьби з цензурою Організація реалізувала 3-й Міжнародний Конкурс «Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни». Спеціальною
темою в умовах військового конфлікту 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.

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 інтернеткористувачі зі 127 країн
Міжнародний конкурс «Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни»
потрапив до лонг-ліста Freedom of
Expression Awards міжнародної організації Index on Censorship.
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У співпраці з партнерами також
були реалізовані такі заходи:

Крім того, команда проекту Свобода слова і доступ до публічної інформації реалізовала такі інформаційні події:
виставка і публічна дискусія «Свобода слова vs Пропаганда» на кінофестивалі документального кіночпро права людини Docudays UA;
презентація і публічна дискусія
членів журі на Книжковому Арсеналі (Київ);
вуличні виставки та майстерні з
арт-активізму на фестивалі соціальних інновацій Ucrazyans (Київ, Запоріжжя, Чернівці);
виставка найкращих постерів у
Київському метрополітені у фойє
станції Золоті Ворота (Київ);
виставка плакатів конкурсу в публічному просторі Львова;
публічна подія з приводу нагородження переможців конкурсу і вечір
громадянської поезії у просторі
MediaHub (Київ);
виставку також було презентовано партнерами – Мандрівним
фестивалем документального кіно
про права людини Docudays UA – у
Кременчуці (Полтавська область)
у приміщенні «Простір Ідей».

підтримка медіареформи (участь
у медіа-групі РПР і руху «Стоп цензурі!»);
подолання стереотипів у ЗМІ
щодо гендерної нерівності (посилання 1, посилання 2);
інформаційна кампанія за ліквідацію Національної експертної комісії
з питань захисту суспільної моралі.

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 робочу групу з питань захисту прав
журналістів при Адміністрації Президента України.
організовано зустріч щодо саморегуляції медіа «Стандарти журналістики в умовах військового конфлікту» на форумі «Донбас-Україна.
Порядок денний» у Слов’янську.

Слідкуйте за проектом на:

dostup.pravda.com.ua
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 законодавчі норми. Це і прес-сніданки для іноземних журналістів та представників дипломатичних установ, які стали важливим джерелом інформації
для міжнародної спільноти про процес впровадження реформ в Україні. Це і десятки вуличних акцій прямої дії, де були озвучені вимоги, що
ставали заголовками вечірніх новин. Це щоденна робота в соціальних
мережах для комунікації в середовищі баПолітики виконують лише те, що стає
гатотисячної аудиторії.
запитом суспільства. Кожен, навіть
За кожним ухваленим
«технічний», закон ставав питанням
законом – щоденна
робота щодо формупорядку денного політичних еліт лише
вання суспільного
після публічного тиску. Переплавлення
запиту та публічного
складних законів в заголовки новин,
тиску на кожному
в гасла для плакатів, в тези для пресклаптику медіа-поля.

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» здійснював комунікаційну підтримку
діяльності найбільшої громадської
платформи «Реанімаційний Пакет
Реформ». Команда здійснювала
розробку та впровадження довготривалої комунікаційної підтримки
адвокації законодавчих змін та постійне ad hoc реагування.
Новим комунікаційним інструментом у 2016 році стали прес-сніданки
для іноземних журналістів, фахівців
посольств та представників міжнародних організацій, які надають
технічну підтримку Україні в процесі
впровадження реформи.

За рік в офісі РПР пройшло
10 заходів на теми антикорупційної,
конституційної, судової, виборчої
реформ, реформи публічних фінансів
та державної служби
Одним з ефективних шляхів донесення інформації до ЗМІ, громадськості та представників влади стали акції прямої дії.

За рік спільнота РПР разом з
активістами та експертами
найпотужніших НГО провели 26 акцій
прямої дії

В рамках впровадження комунікаційної
стратегії РПР було організовано
чи забезпечено підтримку для
106 заходів за участі експертів,
представників влади та ЗМІ

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 найпопулярнішим інструментом для презентації
позиції РПР в українському телепросторі. До прикладу, на акції «Судді в шоколаді», на якій активісти
вимагали зменшення впливу Адміністрації Президента на суддівський
корпус, працювали 18 знімальних
груп.

Круглі столи, прес-конференції та
брифінги проходили як на базі потужних інформагенцій (УКМЦ, УНІАН, Укрінформ), так і в прес-пойнті
Верховної Ради і офісі РПР.
Ще одним новим інструментом
комунікації проектів законодавчих
змін стали публічні обговорення за-

конопроектів із залученням усіх зацікавлених сторін в форматі круглого столу. Важливою новацією було
те, що для стейкхолдерів та ЗМІ
презентували не вже зареєстровані
законопроекти, а документи на стадії доопрацювання, що дозволяло
залучити всі точки зору до формулювання остаточного тексту.

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
Заяви щодо процесу формування
НАЗК та антикорупційної прокуратури, 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.
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Як і у 2015, цього року одним з найефективніших інструментів презентації пріоритетів та вимог РПР щодо
ухвалення законів під час кожного
сесійного тижня став «Порядок денний РПР» – спеціальна інфографіка,
яку отримують голови фракцій та
члени президії Парламенту в день
проведення погоджувальної ради та
парламентські журналісти. Також
ці документи є публічно доступними на сторінках найпопулярнішого
суспільно-політичного видання
«Українська Правда». Усього за рік
було розроблено більше 20 «Порядків денних». Під час критичних
голосувань за сприяння депутатів
неформального об’єднання «Клуб
Реформ» на кожному робочому місці парламентарів розкладали спеціальну інфографіку з роз’ясненням
важливого законопроекту, який
РПР рекомендував підтримати.
Свої блогерські платформи як майданчики для комунікації позицій
експертів РПР надали найпопулярніші інтернет-видання: Українська
Правда, Лівий Берег, Укрінформ,
Лігабізнесінформ, 24 канал. 50 унікальних публікацій з роз’ясненням
ухвалених законів та розроблених
реформаційних законопроектів
було підготовлено в рамках спіль-
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ного проекту РПР та видання
Platfor.ma.

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

За рік у друкованих та електронних
ЗМІ комунікаційній команді РПР
вдалося зафіксувати більше 8500
вдалось медіазгадок РПР із використанням коментарів експертів
ініціативи та тез з інформаційних
матеріалів РПР.
Була налагоджена системна співпраця з редакціями провідних телеканалів (UA:ПЕРШИЙ, 5 канал, 24
канал, 112 канал, News ONE, ICTV,
Громадське телебачення) та радіостанцій (Громадське радіо, Національне Радіо, Радіо Ера, Голос столиці, Вести), що забезпечує постійну
присутність експертів РПР у токшоу та гостьових студіях цих ЗМІ.
Активна робота в соціальних мережах дозволила сторінкам РПР в
Facebook та Twitter стати не лише
інструментами мобілізації громадянського суспільства та привернення уваги до законодавчого
процесу, але також і джерелом
інформації для ЗМІ: неодноразово
новини на сторінках найпопулярніших суспільно-політичних видань
були опубліковані з посиланням на
Facebook та Twitter РПР.

Слідкуйте за проектом на:

rpr.org.ua
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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
Саме тому основна увага проекту «Сильніші разом» була приділена виконанню
Угоди про асоціацію. В період з січня по червень 2015 року ми продовжували активно працювати над популяризацією змісту Угоди, її переваг та вигод для різних
груп населення, зокрема представників малого і середнього бізнесу, журналістів,
студентів та урядовців.
Зазначені завдання були реалізовані по двох напрямках:

Сильніші
разом

1.

Комплексна інформаційна кампанія із залученням національних та регіональних ЗМІ, спрямована на популяризацію переваг від
імплементації Угоди про асоціацію,
підвищення рівня поінформованості
бізнес-спільноти та громадськості
(насамперед південно-східних областей України) щодо переваг європейської інтеграції для економіки, бізнесу 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 кампаній на європейському ринку, які розміщались на «Європейській правді»,
стали практично єдиним джерелом
інформації для інших ЗМІ про позитивний вплив ЗВТ на українських
виробників. Створення регіонального
прес-центру сприяло зростанню професійних навичок регіональних журналістів, які раніше майже не розумілись
на євроінтеграційній тематиці.

2.

«Консультаційна платформа»
для підтримки українського малого та
середнього бізнесу, який розпочинає
вихід на перспективні ринки ЄС. Бізнес-семінари в рамках кампанії були
єдиними, які мали найбільш широку
програму, що покривала майже всі питання експорту українських товарів до
ЄС, та залучили провідних українських
та міжнародних експертів зі Світового
банку, великої четвірки та європейських проектів технічної допомоги. Це
була єдина унікальна платформа для
бізнесу, яка надавала безоплатні юридичні консультації щодо всіх товарних
груп. Також у рамках платформи було
відібрано 5 компаній, яким надавалась допомога з пошуку бізнес-партнерів у країнах ЄС. На кінець 2015
року 2 компанії вже підписали перші
контракти про поставку товарів до ЄС.
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1.

Комплексна інформаційна кампанія
Авторські матеріали на профільну євроінтеграційну тематику. Середнє
охоплення аудиторії:

Середнє охоплення аудиторії – від 1 500 до
20 000 переглядів кожної графіки:
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.

Українська правда – 500 000 переглядів,
Європейська правда – 450 000 переглядів,
Новое Время – 10 000 переглядів, Сегодня –
20 000 переглядів
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 стосовно перебігу євроінтеграційних реформ в Україні (в рамках проекту
#UkraineReforms у співпраці з Центром Вілфреда Мертенса та РПР). Орієнтовне охоплення аудиторії на публікацію:

Лівий берег – до 20 000 переглядів, Європейська правда –
до 500 000 переглядів, Дєло.ЮА – 7 000 переглядів
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
Серія аналітичних матеріалів про досвід вступу до ЄС країн ЦСЄ (з акцентом на прогнози та рекомендації для України). Орієнтовне охоплення аудиторії на публікацію:

Фокус – до 5 000 переглядів, Лівий берег – до 20 000
переглядів, Європейська правда – до 500 000 переглядів,
АиФ – до 1 000 переглядів
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
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Серія публікацій про успішний приклад виходу на ринки ЄС українських
виробників (спільно з сайтом Європейська правда).

Кількість переглядів кожної статті –
від 6 000 до 30 000
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?

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.

2.

Консультаційна платформа
Проведення семінарів «ЄВРОБІЗНЕС: вихід на ринки ЄС» у Києві,
Дніпропетровську та Львові.

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
«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 середнього 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 (Перелік 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 контракт (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.
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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 проведена інформаційна компанія стала єдиною, яка подавала інформацію про євроінтеграційні процеси в Україні у формі, яку сприймають жителі Сходу та Півдня
України. Усі інформаційні матеріали, які вироблялись в рамках кампанії, користувались великою популярністю, про що свідчить велика кількість переглядів.

Серія щотижневих радіошоу «Європейська Хвиля» на Національному
Радіо (Громадське Радіо, вечір, прайм-тайм) щодо проведення євроінтеграційних реформ в Україні за участі профільних заступників міністрів з питань євроінтеграції та громадських експертів.

Аудиторія Громадського Радіо у цей період доби – від 100 000
до 300 000 слухачів
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 вивести свій бізнес на ринок ЄС, приєднатися до наукового проекту, досягнути вершин 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 перспектива вступу країн Східної та Центральної Європи до ЄС стала поштовхом до реформ.

Середня кількість переглядів – від 1 500 (на Youtube) –
до кількох мільйонів (трансляція на Першому
Національному)
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
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Авторські блоги – узагальнення моніторингу суспільного сприйняття
«конфліктних» питань у східних та південних областях України, зокрема
щодо проведення євроінтеграційних реформ:

Інформаційні листівки «Куда идут наши деньги» з інформацією про
найбільш актуальні реформи в Україні та їхньою візуалізацією, а також корисною інформацією для вимушених переселенців були

розроблені та розповсюджені поштою у 29 містах і
селищах Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської
та Одеської областей. Тираж кожної листівки – 80 000
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

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 Харківську – 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 тенденції», візуалізація та обговорення результатів на публічній дискусії за
участі представників влади, громадськості і журналістів.
Результати дослідження за цим посиланням.

Підтримка регіонального прес-центру

у складі 28 журналістів (з 7 областей України), які
системно готували та публікували матеріали на
євроінтеграційну тематику в місцевих ЗМІ.

Інфографіки, підготовлені у співпраці з ТЕКСТИ.org.ua та розміщені в провідних центральних, регіональних ЗМІ та інформаційних.

Середнє охоплення аудиторії – від 1 500 до 80 000
переглядів кожної графіки
Бумажки против интернета: дебюрократизация
Полномочия – местным советам
Модернизируйся – государство поможет
Медицинская реформа
Доходное место

Слідкуйте за проектом на:

strongertogether.org.ua

ВИКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОЛІТИКІВ

ЧЕСНО у співпраці з Українською Правдою запустило онлайн
«Дошку Ганьби», де можна відслідковувати неособисте голосування народних депутатів: хто, за що, коли й скільки разів кнопкодавив.

ВИКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ПОЛІТИКІВ

У 2015 році вдалося «зловити на гарячому»
36 нардепів. Лише за перші 30 хвилин роботи
ресурс зібрав 80 000 переглядів

Окрім цього, завдяки зусиллям команди ЧЕСНО та інших ініціативних 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 висувалися технічними кандидатами на виборах.
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В рамках кампанії руху ЧЕСНО «Чесна весна – відповідальна осінь»

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 –
депутатів, які протягом каденції пропустили понад 25% засідань сесій або комісій. Результати моніторингу широко розповсюджувались у ЗМІ,

було видано понад 100 інфографік та проведено
публічні заходи у понад 20 містах
Половина депутатів-прогульників вирішили більше не балотувалась на свою
посаду. Перед виборами ЧЕСНО поширило 6 інформаційних бюлетенів загальним накладом 100 тисяч у різних регіонах України із інфографікою про депутатів-прогульників, яких партії знову висунули до місцевих рад.

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 методологією ЧЕСНО аналіз відвідування
депутатів своїх рад у райцентрах та
селищах. Це унікальний загальнонаціональний моніторинг за всю історію незалежності, до якого вдалося
залучити активістів з усієї України.

Серед іншого, у 2015 році команда
ЧЕСНО почала досліджувати історію участі кандидатів у місцевих
виборах з 1998 по 2010 роки. У процесі дослідження було встановлено,
коли і до яких місцевих рад намагалися обратися понад 40 000 осіб.
Ці дані лягли в основу інструменту
«політичні траекторії», відображеного на сайті vybory.chesno.org.
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Окремий фокус уваги Центру UA був націлений на схід України, де
команда проекту «Сильні громади Донеччини» працювала в трьох напрямках:

1.

Забезпечення системного
контролю за депутатами Верховної Ради України від Донбасу
Ми дослідили роботу 28-х народних
депутатів, становлення й інтереси
яких були пов’язані з Донецькою і
Луганською областями. За допомогою статей, блогів та інфографік
активісти «Сильних громад Донеччини» висвітлювали:
Відвідування і активність голосування депутатів
Індивідуальні голосування за найактуальніші закони: щодо Донбасу,
соціально-економічного, зовнішньополітичного і правового характеру,
а також безпеки країни

Досліджували декларації народних депутатів
За допомогою акцій прямої дії
спонукали нардепів регіону до роботи.
У 5-ти мажоритарних округах 9-ти
міст проекту (Красний Лиман, Артемівськ, Слов’янськ, Краматорськ,
Дружківка, Костянтинівка, Добропілля, Димитров, Красноармійськ)
була розпочата кампанія зі звітування народних депутатів перед
громадою. Активісти разом з представниками громади збирали підписи, писали статті і зверталися до
депутатів регіону з проханням відзвітуватися за півроку своєї роботи.
Результатом роботи стало звітування депутатів Костянтина Матейченка та Максима Єфімова (зробив
серію звітів). Також було ініційоване
громадське обговорення роботи народного депутата Юрія Солода.

2.

Дослідження роботи громадських приймалень
Активісти СГД активно зайнялися
перевіркою роботи приймалень народних депутатів Донецької області:
було опубліковано чимало розслі-

дувань, відеоматеріалів та статей,
метою яких було актуалізувати таку
форму роботи народного депутата з
виборцями та проінформувати жителів регіону про можливість звернутися до свого обранця.
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3.

Відкритість та якість роботи органів місцевого самоврядування Донеччини
Одним з напрямків діяльності команди 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: дослідження та аналіз відкритості, підтримка та координація громадської
діяльності з поліпшення якості та
відкритості та адвокація рішень, що
мали розширити можливості громадськості в контролю і впливу на
ОМС.
Поза основною діяльністю, в контексті проведення виборчих кампаній з виборів депутатів місцевих рад
та міських голів восени 2015 року
СГД також підтримували роботу
громадських ініціатив, спрямованих
на збільшення відкритості та прозорості виборчого процесу, громад-
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ський моніторинг за дотриманням
виборчого законодавства. Також
було видано ряд просвітницьких матеріалів для виборців: роз’яснення у
вигляді листівок та статей.
В рамках аналізу відкритості та
якості роботи командою «Сильних
громад Донеччини» за окремим переліком критеріїв було досліджено
відкритість роботи місцевих рад
зазначених міст регіону. Було сформовано методику, що охоплювала
наявність та працездатність механізмів взаємодії членів територіальних громад з ОМС, ефективність
каналів комунікації, характер інформування різними засобами, якість
зворотного зв’язку працівників та
посадових осіб місцевого самоврядування, та відповідно до якої був
проведений аналіз із наступною публічною презентацією його результатів в форматах круглих столів із
залученням представників громадського сектору та посадових осіб
ОМС. Відповідне дослідження дозволило 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.

Окрему увагу команда приділила
ухваленню та аналізу змісту регламентів місцевих рад як особливих
нормативно-правових актів, що
можуть дозволити розширення взаємодії 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 моніторингові центри на локальному рівні,
які забезпечували контроль за дотримання процедур голосування
безпосередньо у день голосування,
а також вели паралельний підрахунок голосів. Силами команди
«Сильних громад Донеччини» у
Красноармійську та Маріуполі була
забезпечена діяльність так званих
Ситуативних кімнат – платформ

взаємодії представників громадянського суспільства, політичних партій та засобів масової інформації
для взаємодії у день голосування та
у процесі підрахунку голосів, що дозволило консолідувати зусилля для
попередження правопорушень та
забезпечення прозорості результатів 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 досліджували доходи представників
обласної адміністрації, голів міст,
депутатів і навіть представників
правоохоронних органів регіону.

АДВОКАЦІЯ УХВАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Підвищення доброчесності парламенту
Спільно з експертами Антикорупційної групи Реанімаційного Пакету
Реформ та Інституту Медіа Права командою ЧЕСНО було розроблено та
проадвокатовано прийняття у першому читанні (253 голоси «за») законопроект 1895 щодо накладення
стягнення на народного депутата за
порушення вимог щодо особистого
голосування. Закон передбачає суттєві покарання для порушників, зо-

крема позбавлення права приймати
участь у 10 засіданнях та позбавлення керівних посад у комітетах ВРУ.
Після першого читання законопроект був відправлений на доопрацювання в регламентний комітет.
Активісти та автори законопроекту
докладають зусиль, щоб закон був
винесений на друге читання і ухвалений якнайшвидше.

Підвищення фінансової прозорості політичних партій
та виборчих кампаній

АДВОКАЦІЯ УХВАЛЕННЯ
НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТІВ

Активістам ЧЕСНО вдалось вплинути на ряд положень закону про державне 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 кандидатів у депутати та на посади міських
голів.

Підвищення прозорості парламентських комітетів
Потужним зрушенням у бік забезпечення прозорості парламентських
комітетів стало розпорядження
Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана Про деякі питання
висвітлення діяльності комітетів
Верховної Ради України та народних
депутатів України, що стало кроком
назустріч вимогам активістів ЧЕСНО та інших громадських ініціатив.

Також у першому читанні парламент ухвалив законопроект, підтриманий ЧЕСНО та РПР, щодо забезпечення відкритості та доступу до
інформації про діяльність Верховної
Ради України, її комітетів та народних депутатів України. До повноцінного забезпечення прозорості та
відкритості роботи комітетів, утім,
ще треба пройти довгий шлях.

Розширення доступу до публічної інформації
Команда «Доступу до правди»
співпрацювала з партнерськими
громадськими організаціями щодо
адвокації законопроекту № 2913

«Про внесення змін до деяких законів України у сфері доступу до
публічної інформації щодо вдосконалення їх окремих положень».
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Підвищення прозорості органів місцевого самоврядування

Адвокація євроінтеграційних законопроектів

Команда проекту «Сильні громади
Донеччини» провела адвокаційну
кампанію з посилення прозорості
та ефективності діяльності органів
місцевого самоврядування.

В рамках реалізації кампанії «Сильніші
разом» було налагоджено політичний
діалог та проадвокатовано низку важливих євроінтеграційних законопроектів для ефективного виконання Угоди
про асоціацію та Зони вільної торгівлі.

Після «перезавантаження» місцевих рад командою «Сильних громад
Донеччини» спільно з місцевими
активістами та окремими представниками депутатського корпусу було
запропоновано проектні документи
для введення в дію механізму взаємодії та контролю за прийняттям

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

Разом з фаховими українськими та
міжнародними експертами, консультантами у лютому 2015 року було
розроблено та презентовано Карту
Євроінтеграційних реформ, а також
підписано Меморандум про співпрацю 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 кормів» (зареєстровано)
2431 «Про прозорі правила накладання 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)

Адвокація законопроектів «дорожньої карти реформ РПР»
Всебічна та комплексна комунікаційна підтримка від Центру UA значною
мірою сприяла успіхам РПР в адвокації законопроектів та налагодженні
партнерських відносин з суб’єктами
законодавчої та виконавчої влади.
Так, протягом 2015 року вдалося
ухвалити 55 законопроектів, підтриманих РПР.
Серед них – надзвичайно важливі для
демократизації України закони про
держслужбу, роздержавлення ЗМІ,
створення Державного Бюро Розслідування, запобігання і протидії політичній корупції тощо.

Найтривалішою та найуспішнішою
стала кампанія комунікаційної підтримки адвокації ухвалення Закону
про державну службу. Протягом року
було організовано три круглі столи,
п’ять прес-конференцій, дві вуличні
акції, опубліковано дванадцять матеріалів у найпопулярніших суспільнополітичних виданнях, проведено прессніданок для іноземних журналістів та
представників дипломатичних установ. Комунікаційні активності супроводжували кожен з етапів ухвалення
закону: реєстрацію, перше читання,
доопрацювання в комітеті та друге
читання.
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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:

1.

Мисливець за рекламою
перший в Україні мобільний додаток,
який дозволяє фіксувати політичну
рекламу (біл-борди, сітілайти та інші
зовнішні носії) і моментально розміщувати її на карті. Використання
додатку дозволило перетворити

НОВІ ОНЛАЙНІНСТРУМЕНТИ

процес відслідковування передвиборчих коштів, які витрачаються на
зовнішню рекламу, на цікаву активність. За перші два тижні роботи додатку громадяни

зафіксували понад 2 000 носіїв зовнішньої
політичної реклами. Найбільш активними у були
мешканці Києва та області, які зробили 900 фото
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2.

Антикорупційний Каталог ФАР (фігурантів антикорупційних розслідувань)
В інструменті зібрано інформацію
про корупційні схеми та прізвища
осіб, які «засвітилися» у журналістських розслідуваннях «Наших грошей», «Української правди», Центру
протидії корупції, Слідство.Info та
інших провідних антикорупційних ініціатив. У 2015 році каталог запрацював у тестовому режимі, ознайомитися у ньому можна було з першими
100 справами.

Інструмент було розроблено в рамках ідеї інституціалізації політичної
пам’яті в Україні. Його основне призначення – об’єднати, систематизувати і розширити результати роботи
журналістів-розслідувачів на єдиному ресурсі, за рахунок чого в майбутньому виборці, журналісти та активісти зможуть швидше і за менших
зусиль знаходити інформацію про
людей і юридичних осіб, потенційно
причетних до корупції.

3.

Інтерактивна мапа приймалень народних депутатів
(pryjmalni.chesno.org)
Для зручності виборців Рух
ЧЕСНО створив інтерактивну мапу
з адресами приймалень народних
депутатів. Цей інструмент дозволяє
громадянам знайти найближчу до
них приймальню народного депутата, або ж приймальню депутата, що
їх цікавить, чи усі приймальні членів
конкретної парламентської фракції.

Інформацію для створення мапи
було зібрано з офіційних депутатських та партійних сайтів, а також з
аналізу округів, зробленого Громадянської мережею ОПОРА. Крім того,
Рух ЧЕСНО звернувся з проханням
надати адреси приймалень нардепів
до фракцій ВРУ.

На момент запуску сервісу було зібрано дані
про 226 приймалень 88 народних депутатів
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4.

Групи інтересів (groups.chesno.org)
Інструмент ЧЕСНО «Групи інтересів» дозволяє побачити зв’язки між
народними депутатами на основі
даних про спільне ініціювання законопроектів.
Хоча всі вихідні дані доступні на офіційному сайті парламенту, швидкого
способу побачити основних законо-

давчих партнерів серед депутатів
до появи інструменту ЧЕСНО не існувало.
Як йдеться в публікації ЧЕСНО, інтенсивна законодавча взаємодія може
свідчити про зв’язки між депутатами
поза приналежністю до однієї фракції 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 відкрило можливості для проведення та публікації журналістських розслідувань, 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.

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

Команда «Сильніші разом» розробила
Навігатор виконання Угоди про асоціацію
Онлайн-інструмент, який був створений для моніторингу адаптації європейських 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.
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З метою завершення процесу оптимізації організаційної структури
Центр UA та чіткішого розподілу
функцій між органами управління
Організації, у першому півріччі 2015
року прийнято рішення про ліквідацію контрольно-ревізійної комісії,
а її повноваження у повній мірі передані незалежному колективному
органу – Наглядовій раді. Відповідні зміни були ухвалені Загальними
зборами Організації та зареєстровані Подільським районним управлінням юстиції у квітні 2015 року.

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА СТРАТЕГІЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ

Важливою складовою усіх управлінських процесів Організації є
спеціально розроблена та впроваджена у цьому році внутрішня
crm-система. Серед її основних
опцій – можливість проведення
онлайн-голосувань та автоматичне формування всіх протоколів
рішень; особисті кабінети членів
команди зі всією необхідною для
роботи інформацією; структура
команд проектів; система електронних розсилок; база внутрішніх
правил і процедур; система обліку
відпусток тощо.
За всіма проектами Організації
сформовано операційні плани діяльності 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 оптимізації. У процесі операційної діяльності
ведеться оперативний контроль за
дотриманням внутрішніх політик та
процедур Організації.
Бухгалтерський, фінансовий та проектний облік ведеться в програмному забезпеченні 1С:Підприємство
8.3 в конфігурації «Бухгалтерія для
України», допрацьованій до потреб
«Центр UA». Це дозволило уникнути можливих механічних помилок
фінансового та проектного обліку,
пришвидшило формування звітів
для донорів.
Створено підсистему управлінського обліку, яка дозволяє вести
управлінський облік планових та
фактичних витрат в розрізі «Статей витрат», «Донорів», «Проектів»,
«Валюти» та «Періоду» несення витрат і дозволяє аналізувати їхній
стан у часі. Підсистема включає в
себе як допрацьовані документи
стандартної конфігурації, так і нові
документи.

61

62

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

у 2015 році Організація пройшла
діагностику USAID щодо гендерної
чутливості.
Зважаючи на появу нових викликів та загальну зміну пріоритетів
розвитку країни у сфері реформ, у
вересні 2015 року Організація розпочала роботу над розробкою нового стратегічного плану діяльності на
три роки. У підсумку було проведено цілу низку стратегічних сесій та
робочих груп як в межах команди,
так і з залученням зовнішніх фасилітаторів. Результати напрацювань
були презентовані широкому колу
партнерів та донорів 11 грудня.

Також Організація продовжила
роботу над вдосконаленням внутрішніх процедур та контролем за
їхньою відповідністю міжнародним
стандартам. Окрему увагу було
приділено питанням зовнішнього
аудиту, гендерній політиці та процедурі проведення закупівель, яка на
сьогодні передбачає кількарівневе
візування для унеможливлення
будь-яких зловживань у цій сфері.

На початку 2015 року було проведено анкетування співробітників, яке
включало аналіз середовища всередині команди, оцінку розуміння
співробітниками підходів до організації роботи та коло компетенцій,
які потребують розширення. За результатами дослідження були здійснені заходи з оптимізації роботи
в командах, які у тому числі передбачали профільні тренінги. Також

Основною задачею на 2016-2018
роки Організація визначила спрямувати енергію суспільства у конструктивне русло для забезпечення
невідворотних системних змін. Реалізація цих планів передбачається у
форматі «Національної громадської
policy-кампанії щодо реформ демократизації», яка включає, але не
зводиться до:
забезпечення рівного доступ до
політики;
створення незалежної систему
аудиту використання публічних коштів і системи контролю держслужбовців.
Для диверсифікації джерел залучення коштів на проектну діяльність
Організація поставила завдання
збільшити частку коштів від бізнесу 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 інтегровано на сайт Організації та сторінку
facebook. Також створені особисті
кабінети у внутрішній crm-системі,
через які можна швидко та зручно
зробити внесок на підтримку проектної 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 (приміщень для заходів, консультації
експертів тощо).
Керівництво Організації системно
звітує перед Наглядовою радою та
залучає її представників до розробки 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.
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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.

Донори:

Загальний бюджет, $

SIDA

498 338.5

British Embassy

423 482.5

Omidyar

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
І ВИСНОВКИ АУДИТУ

261 312.0

Pact
NDI

193 347.1
40 075.0

NED

7 000.0

Пожертви
громадян

4 586.3

Загалом:

$1 428 141.3

Витрати організації, $
Адміністративні

Проектні

22%

78%

274 745.6

986 406.7

66

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ І ВИСНОВКИ АУДИТУ

Висновки аудиту за 2015 рік
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 національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку України.
Аудит фінансової звітності організації
було проведено у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську
діяльність» від 22 квітня 1993 року №
3125 та Міжнародних стандартів аудиту, випущених Радою з міжнародних
стандартів аудиту та надання впевненості (IAASB) Міжнародної федерації
бухгалтерів (IFAC).

лення думки щодо фінансової звітності, відомості з питань внутрішнього
контролю в організації, а також оцінено дотримання в організації положень
національного податкового законодавства.
Суттєвих відхилень від вимог діючого
законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 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.

У ході проведення аудиту було також
узагальнено встановлені під час процедур аудиту, необхідних для вислов-

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