ПУБЛІЧНИЙ
ЗВІТ

ОЛЕГ РИБАЧУК

ГОЛОВА
ГО «ЦЕНТР UA»

:
2017 рік нагадав мені «приготування борщу»: які інгредієнти ти закладеш у творення державної політики, такий результат ти і отримаєш.
В рамках національної кампанії
«ЗміниТИ» та інших проектів Центру
ми двічі об’їздили Україну та переконалися, що якщо ти правильно
комунікуєш, змістовно говориш
та добросовісно слухаєш активні
спільноти на місцях – можна змінювати суспільну думку та спростовувати міфи.

державних рішень чітко визначені
аудиторії та спільноти. Це особливо стосується молоді, яка сьогодні
мало задіяна у реформаторських
процесах. Ми довго шукали формат
взаємодії зі студентством і знайшли його, що дозволило пробудити
у них цікавість до демократії.
Принциповий здобуток 2017 року – це
вихід на іншу якість роботи. Якщо
ти маєш певний інтелектуальний
потенціал команди і чітко сфокусований на меті – то навіть невеликою
кількістю людей можна досягати
неймовірних результатів!

Зрозуміло, що наша робота на регіональному рівні ресурсно не може
покрити всі райони та містечка
країни, ми і не намагалися «кип’ятити океан». Але ми довели, що
громадські організації можуть і мусять робити свої аналітичні дослідження поза межами «печерських
пагорбів», залучаючи до творення
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ІННА БОРЗИЛО

ВИКОНАВЧА
ДИРЕКТОРКА
ГО «ЦЕНТР UA»

:
25 річниця незалежності України запам’ятається запуском безвізового
режиму з країнами Європейського
Союзу й остаточною ратифікацію
Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
Успіхи внутрішньополітичної арени
скромніші. Не дивлячись на те, що
законодавці заклали фундамент
для реалізації, зокрема, медичної та освітньої реформ, результати прогресу досі малозрозумілі та
маловідчутні для значної частини
українців.

з нами долучилося вже 2 міністерства. Аби посилити своє представництво на місцях та зробити діалог
із спільнотами поза Києвом постійним, Центр UA запустив власну регіональну мережу.
Вперше за 3 роки роботи парламенту під тиском громадянського
суспільства, виборча реформа була
винесена на обговорення до сесійної зали. Аби зробити роботу політиків ще більш прозорою та підзвітною, ми також запустили кілька
цікавих інформаційних кампаній та
онлайн-інструментів.

2017 рік ми присвятили залученню
громадян до розробки важливих
державних рішень у сфері цих секторальних змін, а також доступу
до політики та контролю публічних
фінансів. Формат повного циклу вироблення державної політики себе
виправдав, більше того, ми створили певний тренд на консультації із громадами, адже до роботи

Незворотні системні зміни все ще
попереду, але ми на правильному
шляху досягнення цієї стратегічної
мети!
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ЦЕНТР UA
(центр спільних дій) – це адвокаційний центр
із експертним полісі-крилом

■ ■ Ми просуваємо тренд на впровадження реформ через повний
цикл вироблення публічної полі
тики, що гарантує вищу якість рі
шень та краще розуміння реформ

■■ Ми працюємо у форматі «платформи платформ» за принципом горизонтальної взаємодії, де кожен
проект є автономною одиницею,
а наші спільні дії спрямовані на
реалізацію єдиного завдання –
творити незворотні демократичні
зміни на всіх рівнях врядування
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КОМАНДА
На досягнення стратегічних цілей Центру UA
працюють чотири команди:

Громадський рух ЧЕСНО – громадський вартовий та експертноадвокаційний хаб, що вже шостий
рік поспіль стоїть на варті прозорості та підзвітності політиків та
партій

законодавства, системи контролю
за використанням публічних фінансів і доступу громадян до ухвалення рішень
ЧІТКО – проект контролю за використанням публічних фінансів

ЗміниТИ – двоетапний всеукраї
нський полісі-тур, в рамках якого
були зібрані позиції найактивніших
спільнот країни щодо реформування медицини, освіти, виборчого

Рух «Сильні громади» – платформа, яка створює умови для сталого
демократичного розвитку в громадах Сходу України
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МЕРЕЖА
ЛУЦЬК

РУБІЖНЕ
СЕВЕРОДОНЕЦЬК
СУМИ

РІВНЕ
ЖИТОМИР

КИЇВ

ПОЛТАВА

ЛЬВІВ

ХАРКІВ

ЧЕРКАСИ

ТЕРНОПІЛЬ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ВІННИЦЯ
ЧЕРНІВЦІ

КРОПИВНИЦЬКИЙ

ДНІПРО

КРИВИЙ РІГ

окуповані території

ХЕРСОН

ОДЕСА

БАХМУТ
ДОБРОПІЛЛЯ
КОСТЯНТИНІВКА
КРАМАТОРСЬК

У 2017 році

ЛИМАН
МАРІУПОЛЬ

У 2017 році Центр UA сформував всеукраїнську
регіональну мережу для масштабування всіх напрацьованих практик та посилення мультиплікативного
ефекту від нашої діяльності, а також підтримав можливість
створення коаліцій РПР в регіонах.
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НОВОГРОДІВКА
ОЛЕКСАНДРІВКА
СЕЛИДОВЕ
СЛОВ’ЯНСЬК
ТОРЕЦЬК

З
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ЗДОБУТКИ
2009 >>> 2017
■■ Ми є співзасновниками та координаторами Громадського руху
ЧЕСНО, найбільш впливової украї
нської watchdog-ініціативи з прозорості, підзвітності та відкритості
політиків і партій

■■ Після успішної адвокації відкритого доступу до публічної інформації
ми запустили онлайн-інструмент
«Доступ до правди» – найбільшу
відкриту базу розпорядників пуб
лічної інформації

■■ Ми є співзасновником та активним учасником Реанімаційного
Пакету Реформ – найбільшої адвокаційної коаліції провідних громадських організацій та експертів

■■ Ми адміністрували найпопу
лярніше facebook-медіа «Євромай
дан» у 2013–2104 роках
■■ Ми проводили конкурс «Стоп
цензурі! Громадяни за вільні
країни», який увійшов до списку
найкращих 100 інформаційних кампаній в світі на захист свободи слова за версією британської організації Index Censorship

■■ Ми входимо до складу мережі
«Відкритий парламент»
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1. ПОЛІСІ-ЦИКЛ
Впровадження
реформ
через повний
цикл вироблення
публічної політики

Метою напрямку було створити прецедент проведення реформ національного рівня шляхом повного циклу
вироблення державної політики, який
передбачає проведення консультацій з заінтересованими сторонами та
врахування їхніх позицій на етапі вироблення і прийняття рішень. Такий
формат роботи показав свою ефективність для формування груп інтересів і підвищення якості міністерських
політик. Під час Всеукраїнського туру
«ЗміниТИ» наша команда вперше популяризувала підхід полісі-консультацій серед представників Уряду та
створила запит на їх проведення серед тих, на кого вплине нова політика.
Ми також підтримали можливість розробляти документи з повного циклу
вироблення публічної політики для 7
груп Реанімаційного Пакету Реформ.
Дізнатись більше
про полісі-цикл
>>>
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Секторальні реформи
>> У співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та експертом
медичної групи РПР Олександром
Ябчанкою провели 92 публічні кон
сультації з питань реформи системи охорони здоров’я у 63 містах.
Учасниками вироблення державної
політики стали близько 2500 пред
ставників медичної спільноти, місцевої влади та пацієнтських громадських організацій

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ Було створено прецедент
залучення тисяч громадян до
розробки державної політики у
сфері системи охорони здоров’я
та освіти

>> У партнерстві з Міністерством
освіти та науки України й експерткою аналітичного центру CEDOS
Іриною Когут провели 23 консуль
тації з питань реформи системи
освіти. Понад 900 освітян, представників місцевої влади та експертних організацій долучитись до
вироблення рішень загальнонаціонального рівня

■■ Понад 15 пропозицій від
професійної медичної спільноти
було опрацьовано Міністерством
охорони здоров’я України при
підготовці змін до нормативноправових документів
■■ Результати другої частини
туру «ЗміниТИ» будуть врахова
ні профільними міністерствами у
новому році

>> Медична та освітня реформи
були висвітлені у 233 матеріалах
регіональних медіа
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Контроль за використанням публічних фінансів
>> Розробили полісі-бріф «Ефек
тивне використання місцевих бюджетів: система контролю» для фахівців, які працюють з публічними
коштами на регіональному рівні

представники Державної казначейської служби, Державної аудиторської служби, місцевої влади та
громадських організацій
>> За результатами публічних
консультацій для Міністерства фінансів України підготували звіт
з оглядом ключових проблем та рекомендаціями щодо їх вирішення

>> Провели 22 публічні консуль
тації в обласних центрах України
з питань забезпечення дієвого
контролю за використанням децентралізованих фінансів, до яких
долучилися 211 учасників: представники департаментів фінансів,
економічного розвитку та внутрішнього аудиту ОДА, керівники та
спеціалісти департаментів фінансів
міських виконавчих органів і РДА,

>> За результатами публічних
конс ультацій готуємо Зелену книгу проблем з урахуванням позицій
заінтересованих сторін у регіонах

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ Міністерство фінансів України визначило одним з ключових пріо
ритетів роботи на 2018 рік розвиток державного фінансового контро
лю як базового елементу управління публічними фінансами
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Доступ громадян до ухвалення рішень
>> Провели 22 публічні консуль
тації в обласних центрах України, а
також дві консультації в Києві щодо
механізмів залучення громадян до
ухвалення рішень та впровадження громадянської освіти. До обговорень долучилися 222 учасника:
депутати місцевих рад, громадські
активісти, члени громадських рад,
представники місцевих державних

адміністрацій, консультативно-дорадчих органів, об’єднаних територіальних громад і Центрів розвитку
місцевого самоврядування
>> За результатами публічних
консультацій готуємо Зелену книгу проблем з урахуванням позицій
заінтересованих сторін у регіонах

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ Ключові стейкхолдери на національному та регіональному рів
нях були залучені до обговорення та розробки основних положень
Зеленої книги проблем

13

Рівний доступ до політики
>> Опублікували Зелену книгу
проблем, робота над якою відбувалася у 2016 році

рад та громадських активістів, народних депутатів-мажоритарників,
предс тавників обласних і місцевих
осередків політичних партій

>> У рамках підготовки Білої книги рішень провели 47 консульта
цій у всіх областях України

>> Опублікували 23 підсумкові
матеріали за результатами публічних консультацій та 23 прес-релізи
на сайті ЧЕСНО з позиціями всіх
учасників діалогів щодо виборчої реформи (до голосування за
Виборчий кодекс у першому читанні) та щодо проекту Виборчого кодексу (після його прийняття в першому читанні)

>> З урахуванням позицій заінтересованих сторін на регіональному
та місцевому рівнях опублікували
Білу книгу рішень
>> Презентували Білу книгу рішень у рамках 23 публічних ді
алогів у всіх обласних центрах
за участі 450 депутатів місцевих

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ Верховна Рада України взяла до уваги проблему нерівного досту
пу до політики при голосуванні у першому читанні за проект Виборчого
кодексу, який відповідає більшості ключових позицій Білої книги рі
шень, напрацьованої в ході публічних консультацій на національному
та регіональному рівнях
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2. АДВОКАЦІЯ
Адвокація
виборчої
реформи

Метою напрямку було спонукати
Верховну Раду прийняти обіцяну у
Коаліційній угоді виборчу реформу,
передусім запровадити пропорційну систему з відкритими регіональними списками на парламентських
виборах. Для цього ми у співпраці з
іншими профільними організаціями
та експертами проводили широку
медіа-кампанію в ЗМІ та обговорення
із заінтересованими сторонами щодо
важливості зміни виборчих правил.

Стежте
за перебігом
виборчої реформи
>>>

>> Опублікували 71 матеріал про
необхідність реформи виборчої системи в Україні в рамках спецпроекту
«Вибори Вибори» (34 новини, 29 статей,
8 колонок)
>>>
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> > >> Виступили співорганізаторами
всеукраїнської акції «За велику політичну реформу», яку підтримало
близько 7 тисяч учасників

>> Брали активну участь у медіаподіях національного та регіонального рівня, які були висвітлені в 170
матеріалах

>> Провели понад 150 адвока
ційних зустрічей із народними
депутатами, лідерами політичних
партій, міжнародними партнерами
та експертами
>> Провели 46 зустрічей із 620
представниками малого, середнього бізнесу та громадських ор
ганізацій у всіх обласних центрах
України для інформування та мобілізації активних громадян на підтримку виборчої реформи

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ Суспільна підтримка зміни
виборчих правил на пропорцій
ну систему з відкритими списка
ми станом на грудень 2017 року
становила 34,5% (дані Центру
Разумкова)

>> Розповіли про концепцію виборчої реформи студентам у рамках
76 інтерактивних лекцій в університетах всіх областей України

■■ Вперше за три роки роботи
Парламенту VIII скликання вда
лося винести питання щодо ре
форми виборчого законодавства
до сесійної зали

>> Організували 44 прес-кави з
питань виборчої реформи, в яких
взяли участь 380 журналістів

17

3. КОНТРОЛЬ
Підвищення
рівня контролю
за політиками
та їхньої
підзвітності

Метою напрямку було забезпечити громадянам України можливість
більш виважено обирати своїх представників у виборних органах влади
та контролювати їх у міжвиборчий
період. Від вдумливого та виваженого голосування виборців залежить
якість роботи Парламенту, обласних,
місцевих, районних та селищних рад.
Електоральний вибір має базуватись
на критеріях доброчесності політиків,
прозорості політичних фінансів кандидатів і партій замість засилля політичної агітації чи реклами. Впродовж
року ми підвищували обізнаність
українців щодо повноважень та діяльності депутатів, аналізували фігурування політиків в антикорупційних
розслідуваннях, кнопкодавство, прогули сесій, е-декларації та фінансові
партійні звіти.

6-річне «фільтрування»
українських політиків
впродовж 5-ти
виборчих кампаній
>>>
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Інституалізація політичної пам’яті
>> Презентували інтернет-ресурс
«Політична пам’ять» – онлайн-інфраструктуру з фактами про партії та
політиків, які принаймні раз балотувались до Верховної Ради, обласних і місцевих рад України з перших
виборів незалежної України. Наразі
платформа містить інформацію про
більш ніж 90 тисяч політиків, 290
політичних партій і 78 виборчих
блоків. Це зібрані в одному місці
дані ЦВК, ВРУ, місцевих рад, партійних сайтів, НАЗК, агітаційні архіви
Історичної правди та медійні архіви.

а також для представників 16
політичних партій під час партнерського івенту «Хаб Партійних
Інновацій» від IDEA та Української
школи політичних студій

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ З моменту запуску «Політич
ної пам’яті» платформу відвідали
понад 90 тисяч читачів, а кіль
кість переглядів аналітичних
матеріалів перетнула позначку в
100 тисяч (дані медіа-моніторингу
Громадського руху ЧЕСНО)

>> Запустили спецпроект із інтернет-виданням «Українська правда»:
опублікували 10 аналітичних ма
теріалів із оглядом роботи комітетів Верховної Ради України, а також 5 оглядових матеріалів щодо
діяльності політичних партій (За
Життя, Батьківщина, Аграрна Партія,
Радикальна Партія, Справедливість)

■■ Розпочали цикл публікацій
щодо діяльності політичних сил –
шпаргалки для виборців з істо
рією виникнення та становлення
найбільш популярних партій
■■ Розпочали публікацію мате
ріалів про народних депутатів,
які були фігурантами криміналь
них проваджень

>> «Політична пам’ять» була презентована для 150 журналістів,
активістів та свідомих громадян,
19

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ
«ПОЛІТИЧНА ПАМʹЯТЬ»

Усталена практика громадського моніторингу
партійних фінансів
РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ

>> Опублікували 20 аналітичних
статей і 5 журналістських роз
слідувань у рамках моніторингу
політичних фінансів

■■ Підвищили якість звітуван
ня партій: партії подають звіти
у вигляді електронних таблиць,
партійці реагують на наші мате
ріали та поліпшують свою фінан
сову доброчесність

>> Випустили три розслідування
про верифікацію витрат партій на
медіа та зовнішню рекламу
>> Оновили сайт «Золото партій» –
інструмент для візуалізації даних
звітів партій, який містить оцифро
вані дані по 20 партіях

■■ Розпочали розробку елек
тронної форми звіту для партій
спільно з Національним агент
ством з питань запобігання коруп
ції та міжнародними партнерами

>> Презентували «Золото партій»
на майстернях з політичних фінансів для 300 партійців з регіонів

■■ Два члена команди увійшли
до Громадської ради при Націо
нальному агентстві з питань за
побігання корупції

>> Запустили мобільний додаток
AdBusters для моніторингу зовнішньої реклами та політичної агітації

■■ За результатами наших роз
слідувань відкрито два кримі
нальні провадження щодо пору
шень фінансування партій

>> Запустили просвітницький он
лайн-тест щодо звітування партій
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Персональний моніторинг доброчесності
нардепів
>> Опублікували 678 матеріалів у
ЗМІ щодо доброчесності депутатів,
із них 239 – у топових українських
медіа

>> Презентували спікеру Верховної
Ради України та представникам
Апарату Верховної Ради України
розроблену онлайн-форму звітування народних депутатів

>> В оновленому каталозі «Фігу
ранти антикорупційних розслідувань» зібрали 473 справи, фігурантами яких виступають 133 чинні
нардепи

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ 16% населення України обі
знані з результатами діяльності
Громадського руху ЧЕСНО, зо
крема щодо моніторингу відвіду
ваності нардепів та неособисто
го голосування у Верховній Раді
(дані медіа-моніторингу, прове
деного на замовлення ЧЕСНО)

■■ У грудні 2017 року кількість
кнопкодавів VIII скликання перет
нула позначку 100 осіб, що стало
рекордним показником неособисто
го голосування. Під час наступних
парламентських виборів ми не дамо
народним обранцям і виборцям за
бути про цей ганебний факт
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Моніторинг доброчесності місцевих політиків
>> Запустили #ЧЕСНОзвіт – національну кампанію публічного звітування місцевих політиків. Мери
Хмельницького та Чернівців відзвітували у новому форматі в прямому
ефірі

>> Проаналізували результати роботи 10 міських, 9 обласних рад
та трьох селищних рад
>> Визначили рівень опозиційності депутатів у 7 міських та 8 об
ласних радах

>> Розробили методологію моніторингу фінансової доброчесності
місцевих депутатів та методологію
визначення індексу опозиційності
для місцевих та обласних рад

>> Розробили методологію моніторингу діяльності депутатів місцевих рад
>> 190 осіб відвідали публічні презентації результатів аналізу моніторингу діяльності місцевих депутатів
і міських голів 15 громад Донецької,
Луганської та Дніпропетровської
областей

>> Опублікували 41 статтю з експрес-аналізом декларацій депутатів
місцевих рад, 25 статей з поглибленим аналізом активів і зобов’язань, а також 8 журналістських
розслідувань

>> 50 представників місцевого
сам оврядування домовилося про
співпрацю з громадськістю у Донецькій, Луганської та Дніпропетров
>>>
ській областях

>> 6 активістів організації навчи
ли 1476 місцевих депутатів та чи
новників заповнювати е-декларації
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> > >> Запустили інформаційну кампанію «Маєш право знати», яка висвітлює проекти рішень сесій місцевих рад, процедурні компоненти

пленарних засідань, результати
голосування та аналіз відмінностей
між проектами рішень та ухваленими рішеннями

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■ ■ Матеріали про моніторинг
е-декларацій місцевих депутатів
загалом набрали понад 11 мільйо
нів переглядів (дані медіа-моніто
рингу Громадського руху ЧЕСНО)

■■ За нашими зверненнями іні
ційовано дві повні перевірки е-де
кларацій депутатів місцевих рад та
порушене одне кримінальне прова
дження прокуратурою

■■ Налагоджено системний моні
торинг роботи 38 місцевих рад

■■ За відсутність поданої елек
тронної декларації троє депутатів
були притягнуті до адміністративної
відповідальності, один депутат – до
кримінальної відповідальності

■■ У 16 громадах почали публі
кувати проекти і тексти ухвалених
рішень, а також протоколи голо-
сування у строки, передбачені законодавством
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4. ГРОМАДИ
Розвиток
спроможності
громад

Мета напрямку – забезпечити умови
об’єднання громадян для вирішення
першочергових проблем у громадах
і показати громадянам дієві механізми залучення до процесу розробки та
ухвалення рішень на місцевому рівні.

Поширення практики моніторингу діяльності
депутатів місцевих рад та мерів на нові громади
>> Успішно працюють сайти громад
Київщини, Вінниччини, Приірпіння,
запущено сайт громади Харківщини

>> Опублікували інструкцію про
те, як притягнути до відповідальності чиновника, який приховую
свої статки

>> На сайтах громад волонтерами
опубліковано 670 статей, які переглянули 600 тисяч користувачів

>> Провели три тренінги з громадянської журналістики для регіональних журналістів та колумністів

>> Провели 7 тренінгів із поглиб
леного моніторингу е-декларацій
для активістів у регіонах

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ Поширили практику моніторингу на 12 нових міст
■■ Зокрема, у рамках спільного проекту Centre UA та People In Need – ме
режі центрів громадського контролю ДІЙ! – моніторинг здійснювався у
Вінниці, Краматорську, Маріуполі, Тернополі та Запоріжжі до вересня 2017
року включно
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Використання інструментів і практик
залучення громадян до процесу розробки
й ухвалення рішень
>> Розробили методологію «Аналіз
рівня ефективності місцевого само
врядування»

>> Запустили 16 клубів «Ефек
тивно місто» у Донецькій, Дніпро
петровській, Луганській та Полтав
ській областях: спільно з громадами
визначили локальні проблеми, сформували аналітичні записки і розробили проекти рішень

>> На основі розробленої методології проаналізували діяльність
16 місцевих рад, опублікували 64
статті у регіональних ЗМІ, провели 16 круглих столів і спрямували
64 звернення до місцевих рад для
подолання виявлених недоліків у
громадах Донецької, Луганської та
Дніпропетровської областей

>> В рамках клубів «Ефективне місто» опублікували більше 100 ста
тей та взяли участь у 20 інтерв’ю
про досягнуті успіхи та перспективи проекту

>> Презентували в Києві та Кра
маторську місцеві карти проблем
і напрацьовані рішення спільно з
місцевими громадами в Донецькій,
Луганській та Дніпропетровській
областях

>> Спрямували звернення до
16 місцевих рад про створення
наглядових рад при комунальних
підприємствах
>> Розробили та впровадили інтерактивну карту комунального
>>>
майна в Тернополі

>> Підготували методичний посібник «Інструменти взаємодії влади та громади»
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> > >> На основі успішних кейсів громад Вінниччини, Краматорська, Маріуполя,
Запоріжжя та Тернополя розробили Книгу муніципальних практик

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ

подавати запит на інформацію че
рез офіційний сайт

■■ Близько 100 тисяч людей оз
найомилися з діяльністю проекту
«Ефективне місто»

■■ Маріупольська міська рада за
пустила новий офіційний сайт, вра
хувавши більшість зауважень і по
бажань громади

■■ Близько 30 000 людей ознайо
милися з методологією аналізу ді
яльності влади та інструментами
взаємодії влади з громадами (дані
медіа-моніторингу Руху «Сильні
громади»)

■■ Рубіжанська міська рада поча
ла публікувати бюджетні звіти
■■ Новогродівська міська рада
відновила роботу сервісу електрон
них петицій

■■ Влада 13 міст Донецької, Лу
ганської та Дніпропетровської об
ластей ухвалила положення про
інструменти взаємодії влади з
громадою

■■ Курахівська міська рада поча
ла публікувати проекти рішень та
ухвалені рішення

■■ Бахмутська міська рада ство
рила консультативно-дорадчий ор
ган та включила до складу громад
ських активістів, а також виклала
на сайті звіти комунальних підпри
ємств, надала технічну можливість

■■ У місті Українськ запустили
бюджетні слухання
■■ У Рубіжному тротуари поча
ли пристосовувати для людей з
інвалідністю

29

Системне оприлюднення інформації
про лідерів громадської думки та залучення
їх до політики
>> Опублікували репортажі з істо
ріями успіху вирішених локальних проблем у громадах Львова,
Ужгорода, Іллінців, Дрогобича,
Тростянця, Маріуполя, Часового Яру
та Лимана

>> Поширили досвід вирішення локальних проблем на громади
Новопскова та Маріуполя
>> Розробили і презентували посібник із вирішення типових місцевих
проблем

>> Розробили чотири відеоролики, що мотивують людей об’єднуватися в коаліції та вирішувати місцеві проблеми

РЕЗУЛЬТАТИ РОКУ
■■ Близько 15 тисяч людей обізнані з успішними кейсами вирішення
локальних проблем у громадах Львова, Ужгорода, Іллінців, Дрогобича,
Тростянця, Маріуполя, Часового Яру, Лимана (дані медіа-моніторингу Руху
«Сильні громади»)
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5. ДОСТУП
З листопада 2017 року Центр UA передав права на загальноукраїнський
комунікаційний хаб із питань доступу до публічної інформації «Доступ до
правди» партнерам із громадської організації «Платформа прав людини».
Як і раніше, ресурс продовжує свою роботу на порталі «Української правди».

2014
■■

■■

У співпраці з Українською правдою

У співпраці з ІМП (ЦЕДЕМ) успішно

запустили унікальний для України онлайн-ре-

реалізували судовий процес проти Голови

сурс «Доступ до Правди», який є найбільшою

Верховної Ради, який забезпечив доступ

базою розпорядників публічної інформації.

гром адян до відкритих засідань парлам енту.

■■

Спільно з партнерами провели ад-

вокаційну кампанію з приведення україн-

■■

ського законодавства з питань інформації

документальний альманах «Відкритий

до європейських стандартів, що дозволило

доступ», який лише онлайн зібрав 140 ти

громадянам в повній мірі реалізувати право

сяч переглядів. Окрім цього, презентували

на доступ до публічної інформації.

фільм у медіа-клубі Frontline в Лондоні, на

Відзняли та провезли всією країною

міжнародному кінофестивалі з прав люди■■

Спільно з Hromadske.tv та відомими

ни OneWord в Празі та Брюселі та під час

українськими журналістами зробили ре-

українського фестивалю в Монреалі.

сурс популярним і відвідуваним.
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15
■■

2017
«Доступ до правди» пере-

■■

Захищали право на інформацію в судах та в

творено з сервісного на інфор-

Омбудсмана (було подано понад 20 скарг, 16 з яких

маційно-сервісний ресурс, що

було задоволено наданням відповідної інформа-

відкрило можливості для про-

ції розпорядниками). Справу журналістки Доступу

ведення та публікації журналіст-

Наталії Патрікєєвої проти КП «Львівелектротранс»

ських розслідувань, зроблених

розглядає суд першої інстанції, справу головної ре-

на основі інформаційних запитів.

дактори Лесі Ганжі передано на розгляд ЄСПЛ.

2016
■■

Реалізували проект «Буди

ноч ки» для пошуку власників

■■

Запустили проект «Юридичні коментарі» у

співпраці з юристами партнерських організацій.
■■

Підтримали ініціативу «На суд за доступ» ство

рену для компенсації судового збору журналістам та активістам у питаннях доступу до публічної
інформації.

історичних будинків Києва.
■■

Провели десятки тренінгів

для журналістів та активістів.
■■

Системно реагували на за

грози звуження доступу до інформації та реформи суспільного мовлення.
■■

Інформували про загрози

для запуску суспільного мовлен-

27 000

запитів на сайті

9 850

зареєстрованих користувачів-запитувачів

12 000

кількість фоловерів Facebook-сторінки

11 000

ня в Україні.
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запитів через сервіс Доступу до правди
за 2017 рік

6. ЧАСОПИС
ПРОЕКТІВ
ЦЕНТРУ
UA

АДВОКАЦІЯ ДОСТУПУ ДО
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

доступ до публічної
інформації відкрито

2017
ЗАПУСК
РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ТУР ЗМІНИТИ

«ЧЕСНОзвіт»,
спецпроект «Вибори вибори»
2017

«Доступ до правди» передано
організації
«Платформа прав людини»
2017

ПІДТРИМКА
Індивідуальні внески на
статутну діяльність
41 058 UAH

Програма розвитку Організації
Об’єднання Націй (ПРООН). 1,08 %
293 625 UAH

0,15%

Міжнародний фонд «Відродження»
1,37 %
370 322 UAH

Німецьке товариство
міжнародного співробітництва
894 350 UAH

People in Need (PIN)
3,15 %
853 278 UAH

3,3 %

Wooden Horse Strategies, LLC
4,96 %
1 343 875 UAH

Pact Inc.
6,99 %
1 896 804 UAH

Національний Демократичний
Інститут Міжнародних Відносин 8,75 %
2 374 030 UAH

Кімонікс Інтернешнл Інк.
10,58%
2 868 790 UAH

Шведська агенція з питань
міжнародної співпраці та розвитку 14,4 %
3 904 714 UAH

МИ ВДЯЧНІ ЗА ПІДТРИМКУ
НАШИМ ПАРТНЕРАМ, ЯКІ ПОВІРИЛИ В НАС
ТА УМОЖЛИВИЛИ ВИКОНАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ!
36

45,28 %

Структура витрат
коштів у 2017 році
за джерелами їхнього
надходження

всього витрачено

27 119 648 UAH

У березні за підсумками
незалежної зовнішньої перевірки
організація традиційно опублікує
результати аудиту за 2017 рік.
37

Omidyar Network
Fund, Inc.
12 278 802 UAH

СПІВПРАЦЯ
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ЦЕНТР СПІЛЬНИХ ДІЙ: ВЗАЄМОДІЯ ЗАРАДИ ЗМІН
м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 4/6
centreua.org
facebook.com/CentreUA.org

