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В далекому 2020 команда наша команда 
працювала над п’ятирічною стратегією 
Центру спільних дій. Під кінець трива-
лих аргументованих дискусій та щирих 
рефлексій ми написали на фліп-чарті: 

У ці два короткі речення нам вдалося 
оформити не лише наші мрії та бачення 
України майбутнього. Цими чотирнад-
цятьма словами ми окреслили нашу по-
дальшу працю для досягнення спіль-
ної мрії. І 2021 рік не став виключенням. 
Всі наші продукти та активності – це 
послідовні кроки на цьому шляху. 

Візія України 2025: 
«Влада підзвітна, діє ефективно. 
Громадяни знають, хто та що 
робить, і розуміють свою 
відповідальність»
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Ми моніторили рішення влади та 
розповідали про них громадянам, 
постійно вдосконалюючи наші 
інструменти. Українці завжди намага-
лися не стояти осторонь від політичних 
процесів, слідкуючи за роботою влади чи 
то за допомогою рейтингових політичних 
ток-шоу, чи то озброюючись «вкидами» 
анонімних телеграм-каналів. Але чи дає це 
громадянам реальне розуміння процесів і 
явищ, які відбуваються в державі? Питан-
ня, звісно, риторичне. Щоб не загубитися 
в інфогаласі суспільно-політичного білого 
шуму, ми давали змогу суспільству чітко й 
без прикрас, та, водночас, стисло й зро-
зумілою мовою глянути на рішення влади. 
Розширення кола споживачів результатів 
моніторингу, які отримують його в зручних 
форматах, та увага редакцій провідних 
медіа лише підтверджують, що ми на пра-
вильному шляху. 

Підзвітність влади – це не лише про від-
чуття можновладців та народних обранців, 
що за їхніми рішеннями щоденно слідку-
ють компетентні фахівці. Це також і про 
створення умов для предметної дискусії 
на тему: «А чи розв’язує проблему 
суспільства й держави те чи інше 
рішення?».  І для цього потрібне глибоке 
занурення в суть чинних державних полі-
тик та спроможність оцінити, які наслідки 
матимуть ті чи інші зміни. Аналіз рішень 
влади без крайнощів «зрада чи перемога» –
обовʼязкова умова на шляху до доброго 
врядування. І протягом 2021-го ми на цьому 
шляху зробили кілька десятків важливих 
кроків.

Інколи нам доводилося чути: «Як ви можете 
вказувати уряду на хиби в його рішеннях, 
голосно повідомляти про небезпеки, які 
вони несуть, і водночас працювати з уря-
довими інституціями?». Для нас тут немає 
жодної суперечності. Працювати з владою, 
допомагати урядовцям використовувати 
дієві інструменти вироблення державних 
політик – це те, чим має займатися аналі-
тично-адвокаційний центр. Влада – 
не чужа. Це наша влада. Допомога 
уряду в процесі врахування позицій заінте-
ресованих сторін із одного боку дає більше 
впевненості, що те чи інше рішення розв’я-
зуватиме проблему та не буде скасоване 
в процесі імплементації, а з іншого боку 
дає надію на те, що інклюзивне вироблен-

ня ефективних державних політик стане 
обовʼязковою практикою роботи виконав-
чої влади. Це теж наближає нас до доброго 
врядування. 

Але не лише співпраця з урядовими інсти-
туціями була у фокусі нашої уваги протягом 
2021 року. У щоденному житті десятки 
мільйонів громадян перебувають у межах 
постійної гравітаційної взаємодії органів 
місцевого самоврядування. Саме на рівні 
громад розробляють і ухвалюють 
політики, які впливають на якість 
життя та доступ до тих чи інших 
послуг. Реформа децентралізації – один 
із фундаментальних стрибків, які зробила 
Україна за роки незалежності. Щоб скори-
статися плодами децентралізації на 100%, 
потрібні нові уміння місцевих депутатів та 
управлінців, нові процедури розробки та 
впровадження місцевих політик. Тому ми 
працюємо з громадами, допомагаючи міс-
цевій представницькій і виконавчій владі не 
лякатися залучати громадян до розробки 
рішень, використовувати аналітичні інстру-
менти, дизайнуючи рішення на міцному 
фундаменті, а не на основі упереджень та 
припущень. Якщо Україна – це вишиванка, 
то громади – окремі шви та стьожки. Пра-
цюючи в громадах, ми шов за швом, стьож-
ка за стьожкою робимо вишиванку доброго 
врядування як практики, що починається з 
найнижчого рівня.

«І що мені з того буде?» – мірило, яким 
українці часто оцінюють те чи інше рішен-
ня в щоденному житті, адже ми – люди 
практичні. Використовуючи цей підхід, ми 
пропонували громадянам подивитися на 
діяльність місцевої влади через призму 
нашого аналізу ефективності ви-
користання бюджетних коштів та 
фінансової спроможності громад. 
Адже немає якихось ефемерних грошей на 
рахунках місцевої ради – це кошти платни-
ків податків, кошти громади. Неможливо 
поставити машинку, яка друкує гроші, в 
кожне місто-обласний центр. Але можна 
краще планувати роботу місцевої госпо-
дарки та ефективно витрачати наявні 
ресурси. Особливо якщо переймати досвід 
інших міст, які очолюють рейтинги Центру 
спільних дій не завдяки чудесам і магії, а 
завдяки інструментам доброго врядуван-
ня, які місцеве самоврядування використо-
вує в щоденній праці. 
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Підзвітна влада – ефективна влада. Центр спільних дій 
своєю діяльністю створює запит на підзвітність, інфор-
муючи українців про рішення, які ухвалює влада, та які 
наслідки вони матимуть. Ми створюємо умови, за яких 
у керівництва країни та місцевих органів влади є лише 
один вибір – працювати чесно, прозоро й у межах своїх 
повноважень. Наскільки це їм вдається –  оцінюватимуть 
виборці.

Для того, щоб планувати майбутнє й 
досягати мети, треба аналізувати 
пройдений шлях. Нагода випала сама 
собою – тридцята річниця Відновлення 
Незалежності України. Так постав #Укр-
держдовгобуд – історія України через 
призму створення, змін, роботи чи 
бездіяльності державних інститу-
цій. Ми пірнали на дно сотень документів, 
ставили десятки інколи незручних питань 
державним діячам, які ухвалювали доле-
носні рішення. Ми передивлялися архіви й 
хроніки. #Укрдерждовгобуд – це важлива 
підвалина для багатьох подальших дис-
кусій про інституційний розвиток України, 
адже кожен аргумент чи позицію можна 
буде співставити з результатами нашої 
аналітики. Погодьтеся, що це добрий ґрунт 
для всіх подальших дискусій про добре 
врядування в Україні. 

Ми не лише любимо мріяти й діяти. 
Ми закликаємо це робити громадян і допо-
магаємо їм творчо презентувати свої мрії 

про майбутнє України. Для цього ми у 2021-
му стартували всеукраїнський конкурс 
«Країна сама себе не зробить». Адже мрії 
про Україну майбутнього – сотні особистих 
перспектив того, в який спосіб громадя-
ни різного віку готові бути залученими до 
державотворчих процесів, яку вони готові 
брати на себе відповідальність, як готові 
спільнодіяти з іншими. Мрія про майбутнє 
своєї країни – це завжди про те, що кожен 
і кожна готові зробити на шляху до цього 
майбутнього. Так ми рухаємося до реалі-
зації нашої візії України, в якій громадяни 
відчувають свою відповідальність за те, 
якою країна буде завтра, через рік, через 
десятиліття й століття.  

У 2021-му, як і в попередні роки, часто до-
водилося чути фразу від друзів та недругів: 
«Чому ви не займаєтеся тим чи отим?». 
Відповідь: бо ми впевнені, що ефективні 
інституції та відповідальні громадя-
ни – це два стовпи, на яких трима-
ється Україна.

Олег Рибачук
Голова Центру спільних дій

Андрій Андрушків
Виконавчий директор Центру спільних дій
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професійність
прозорість
відповідальність
командність
повага до людини
недискримінація
свобода особистості
чесність
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Одні з найпопулярніших застосунків на телефонах – про прогноз погоди. Виходячи з дому, ви хочете знати, 
чого очікувати впродовж дня: чи слід брати з собою парасольку; можливо, не варто паркувати авто біля 
дерев чи планувати тривалі прогулянки на вулиці. Так і з політичною погодою – кожному слід знати, як зміню-
ються повноваження центральних органів влади та місцевих громад, за якими правилами відбуватимуться 
наступні вибори тощо. Саме тому щонайменше раз на тиждень ми готуємо огляд ключових 
рішень влади та інформуємо про них українців. 

Моніторинг 
рішеньпрофесійність

прозорість
відповідальність
командність
повага до людини
недискримінація
свобода особистості
чесність

За 2021 рік ми проаналізували 
понад 200 ключових рішень вла-
ди. Завдяки нашій роботі про них 
дізналися тисячі українців: 

200+ рішень

91 аналітичний дайджест Центру 
українською та англійською мовами у 
2021 році користувачі, які отримали наші 
розсилки, переглянули 

115 130 раз 

(рівень відкриття – 27,4%)

Охоплення телеграм-каналу «Хроніки 
турборежиму», в якому ми інформуємо 
підписників про важливі рішення, що ухва-
люються владою, зросло до 

114 088

Про рішення влади ми говоримо в под-
касті «Ок, і шо?». У 2021 році журналісти та 
аналітики Центру випустили 44 випуски   
подкасту, які були опубліковані на популяр-
них платформах Anchor, Apple Podcasts, 
Google Podcasts, SoundCloud, Pocket Casts, 
Youtube and Spotify. Подкаст розміщують у 
себе такі впливові онлайн-медіа, як Укра-
їнська правда та НВ, аудіобібліотека ABUK, 
а «Громадське радіо» транслює у своєму 
ефірі. За рік подкаст «Ок, і шо?» прослухали 

124 712 разів
Він зберіг 4 позицію в категорії «Новини-По-
літика» Apple Podcasts серед українських 
слухачів.

Моніторинг рішень влади та активне інфор-
мування громадян про ці рішення сприяли 
ухваленню потрібних для держави змін і 
блокуванню тих, які, зокрема, суперечили 
Конституції. Ми писали в нашому дайджесті 
про необхідність врегулювання правового 
статусу Національного антикорупційного 
бюро, й парламент урешті ухвалив необ-
хідний закон. Наполягаючи на реалізації 
механізму народовладдя, закріпленому в 
Конституції України, Центр вказував на не-
обхідність ухвалення Закону «Про всеукра-
їнський референдум». У підсумку Верховна 
Рада проголосувала закон у січні 2021 року.

Продукти на основі моніторингу 
користувачі побачили, почули або 
прочитали щонайменше 

691 242 рази

Дописи про дайджести на нашій Facebook- 
сторінці користувачі побачили

337 312 разів

Наші аналітики регулярно коментували на 
«Українському радіо» теми, які ми висвіт-
лювали у своїх дайджестах.
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професійність
прозорість
відповідальність
командність
повага до людини
недискримінація
свобода особистості
чесність
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Аналіз рішень
Знати лише про сам факт наявних рішень – не досить. 
Це – не базові електронні гаджети, для освоєння яких не потрібно 
читати детальну інструкцію. Постанови, рішення, законопроєкти 
потребують детального аналізу, оскільки вони є фактично прави-
лами дорожнього руху для всієї країни.

Аналітики Центру спільних дій за 
2021 рік підготували понад два 
десятки публікацій для провідних 
суспільно-політичних медіа України. 

Ми підсумовували два роки президент-
ства Володимира Зеленського, аналізу-
ючи, як йому вдалося сконцентрувати 
владу у своїх руках, але не покращити 
якість управління державою. 

Показували, як представники влади 
одночасно «моляться» на Конституцію 
України й порушують її. Ми детально 
пояснювали реформу СБУ як одну з клю-
чових для безпеки держави, й завдяки 
цьому вдалося запобігти ухваленню за-
конопроєктів, які лише імітували рефор-
му, а не запроваджували реальні зміни. 

Ще одним напрямом пильної уваги ана-
літиків Центру стало Бюро економічної 
безпеки, яке мало спростити життя біз-
несу та знизити рівень корупції в силових 
органах, забравши в них повноваження 
розслідувати економічні злочини.

 Медіа впродовж 2021 року 75 разів 
зверталися до нас за коментарями щодо 
результатів нашого аналізу та поточної 
політичної ситуації.

професійність
прозорість
відповідальність
командність
повага до людини
недискримінація
свобода особистості
чесність

20+ публікацій

Аналітичні тексти 
Центру прочитало 

251 179 людей
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професійність
прозорість
відповідальність
командність
повага до людини
недискримінація
свобода особистості
чесність
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Розробка 
рішень
Центр спільних дій не лише моніторить та аналізує рішення влади. 
Наша експертиза дозволяє долучатися до їхньої розробки. 

Для Офісу віцепрем’єрки з питань євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції ми 
підготували аналітичний звіт про очіку-
вання українського бізнесу від оновлення 
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Позиції українських експортерів, 
зібрані під час публічних консультацій, ре-
зультати онлайн-опитування підприємців та 
пропозиції бізнес-асоціацій, проаналізовані 
у звіті, лягли в основу переговорної позиції 
України з ЄС щодо оновлення Угоди про 
Асоціацію. 

Окрім роботи з уже наявною інформацією, 
ми також провели серію інтерв’ю з підпри-
ємствами-експортерами, щоб знати й 
розуміти потреби бізнесу, який 
працює на зовнішні ринки.

професійність
прозорість
відповідальність
командність
повага до людини
недискримінація
свобода особистості
чесність
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професійність
прозорість
відповідальність
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Корецькій громаді експерти Центру 
допомагали оцінити план оновлення мережі 
закладів середньої освіти, мета якого – 
підвищити якість освіти й спроможність 
місцевої влади фінансувати цю сферу. У 
цих громадах у 2021 році ми зібрали дані, 
проводячи опитування як мешканців, так і 
окремих груп: освітян, представників бізне-
су, старост. 

Завдяки співпраці 
з Центром 

громади-партнери отримали перший досвід 
розробки публічної політики, який базував-
ся на аналізі даних і результатах опитувань 
мешканців громад та представників груп 
інтересів. Також ми продемонстрували 
органам місцевого самоврядування ефек-
тивні практики взаємодії з центральними 
органами виконавчої влади, спрямовані 
на адвокацію змін у застарілій нормативній 
базі, яка стоїть на перешкоді покращенню 
якості надання послуг жителям громади.

Загалом до оцінки та розробки 
місцевих політик у 5 громадах 
упродовж року ми залучили 

1339 мешканців 
громад

Ми разом із головою Любешівської громади 
поділилися досвідом нашої співпраці на Са-
міті мерів у вересні 2021 року. Адже новий 
позитивний підхід до місцевого самовря-
дування повинен мультиплікуватися, а не 
залишатися винятками.

Спільнодіємо 
з громадами
Завдяки реформі децентралізації громади отримали більше повноважень 
та ресурсів. За кілька років вони значно посилили свою спроможність та 
ефективність, зробивши сильнішою державу загалом. Але досі є різні про-
блеми, з якими стикаються органи місцевого самоврядування, і ми допо-
магаємо їх розв’язувати, застосовуючи практики доброго врядування.

Центр спільних дій у 2021 році активно 
співпрацював із п’ятьма громадами 
у Волинській, Рівненській, Тернопільській 
та Київській областях.

З Бучацькою та Любешівською 
громадами ми працювали над оновлен-
ням мережі культурних закладів. Це різні 
області, різні громади, але дуже схожі 
проблеми – для місцевих бюджетів занадто 
дорого утримувати мережу, яка дісталася 
громадам у спадок ще з часів Радянського 
Союзу. 

Для Любешівської громади наші 
аналітики підготували та презентували 
бриф про проблему. На основі цього доку-
менту ми розробили проєкт рішення, який 
надалі розгляне місцева влада. У Бучацькій 
громаді ми зібрали дані через опитування 
керівників закладів, освітян, школярів для 
подальшого аналізу проблеми та пошуку 
оптимальних рішень у системі врядування в 
культурній сфері громади.

Під час роботи з громадами очевидним 
стало те, що оптимізація мережі неможлива 
без змін до нормативно-правових актів у 
сфері культури, й тому ми розпочали про 
це дискусію з Міністерством культури 
України.

Великодимерській та Рожищенській 
громаді ми допомагали розпочати роботу 
над розробкою цілісної політики поводжен-
ня з твердими побутовими відходами, спря-
мованої на зменшення забрудення громади 
та стимулювання підвищення рівня еколо-
гічної свідомості в мешканців цих громад. 
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Люди і влада
Ефективність використання 
бюджетних коштів громадами

Рейтинг фінансової 
спроможності громад

Аби знати, чи добре працює влада, варто, 
зокрема, дивитись, як вона витрачає 
гроші в міжвиборчий період. Саме тому в 
першій половині 2021-го Центр спільних дій 
проаналізував, як змінювалися видатки 
територіальних громад міст обласних 
центрів за 2018-2021 роки. 

Наші аналітики опрацювали інформацію з 
Державного веб-порталу Міністерства фі-
нансів та офіційних сайтів органів місцевого 
самоврядування, щоб показати, наскільки 
відповідально управлінці найбагатших і 
найбільших громад країни підходять до 
планування своїх бюджетів та чи заклада-
ють кошти на розв’язання своїх нагальних 
проблем.

У підсумку ми підготували серію матері-
алів про бюджети громад міст обласних 
центрів, які опублікувало одне з найвпли-
вовіших видань України «Дзеркало тижня», 

а текст про аналіз бюджетів великих міст 
вийшов на «Економічній правді». Загалом 
про дослідження Центру написали понад 
40 місцевих видань. Ще 8 регіональних ме-
діа перепублікували блоги та статті Центру.

Наші аналітичні матеріали про 
бюджети великих міст користувачі 
переглянули 82 тисячі разів. 

84 000 разів

Через соцмережі та розсилки матеріалів ми 
охопили ще 134 тисячі читачів. 

134 000 читачів

А це десятки й десятки тисяч людей, яким 
не буде байдуже, як витрачаються сплаче-
ні ними податки на розвиток громади.

Ми пішли далі й на основі аналізу бюджетів 
громад за 2018-2021 роки провели дослі-
дження фінансової спроможності територі-
альних громад обласних центрів.

Міста-обласні центри – різні: є мільйонники 
на кшталт Дніпра та Одеси, і невеликий 
Ужгород із трохи більше, ніж 100 тисяча-
ми мешканців. Щоб звести до спільного 
знаменника громади, які ми оцінювали, ми 
розробили детальну методологію з 
10 показників. Вона включала, зокрема, 
доходи й видатки місцевого бюджету на 
одну особу, індекс податкоспроможності 
та дотаційності місцевих бюджетів, капі-
тальні видатки на одну особу тощо.

Центр спільних дій оцінив 
спроможність громад як за 
кожним показником окремо, 
так і в загальному рейтингу. 

Ми широко комунікували результати цього 
дослідження, щоб про нього дізналося 
якомога більше людей, а управлінці громад 
могли рівнятися на кращих у своїй роботі. 
Про рейтинг фінансової спроможності 
громад написали регіональні (понад 70 ма-
теріалів) та національні медіа (8 публікацій). 
Нам вдалося поінформувати про результа-
ти дослідження понад 100 тисяч громадян.

професійність
прозорість
відповідальність
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повага до людини
недискримінація
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Конкурс плакатів

Бізнес і влада

Конкурс плакатів «Твоя влада. Знай своє 
місце» завершився у 2020 році, проте 
у 2021 найкращі конкурсні роботи були 
розміщені на вулицях Києва: в метро, на 
сітілайтах, автобусних зупинках. Завдяки 
співпраці з КМДА ми поширили ідеї учас-
ників конкурсу на дуже широку аудиторію: 
лише на станціях «Університет», «Хре-
щатик», «Арсенальна», «Дорогожичі» та 
«Золоті ворота» щонайменше 231 тисяча 
пасажирів побачили наші плакати понад 8 
мільйонів раз.

У грудні 2021 року ми розпочали новий 
конкурс на тему «Країна сама себе не 
зробить», у якому запропонували майбут-
нім учасникам подумати, якою вони бачать 
Україну через 10 років. Нам вдалося залу-
чити представників українського бізнесу до 
створення призового фонду переможцям. 

Це перша спроба створити нову 
культуру співпраці приватного сек-
тору та громадських організацій.

Центр спільних дій створив навчаль-
ний курс «Інструменти публічної 
політики для бізнесу» для Львів-
ської бізнес-школи. Заявки подали 22 
учасники, однак через сильний снігопад 
фізично змогли бутие присутніми під час 
курсу 12 студентів. Усі вони дали пози-
тивний зворотний зв’язок, і Львівська 
бізнес-школа підтвердила готовність 
провести курс наступного навчального 
року. У підсумку бізнес отримає нові 
знання й використає їх на практиці.

8 000 000+ 
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Укрдерж-
довгобуд
Тридцять років – це час, коли озираються назад і підбивають підсумки. 
У держав літочислення трохи інше, але це хороша нагода згадати, як 
формувалися українські інституції, що за ці роки ми робили добре, а де 
хибили. Центр спільних дій підготував аналітичний огляд «Історія балансу 
влад після відновлення Незалежності України». Він охоплює три ключові 
напрямки діяльності держави за 30 років: економіку, оборону та кадрові 
призначення через призму роботи Президента, Уряду та Парламенту.

Ми підготували 11 інтерв’ю з публіч-
ними особами, які безпосередньо були 
долучені до державотворення або спосте-
рігали за цими процесами. Майже 23 тисячі 
користувачів дізнались, як будувалася 
держава, переглянувши наші матеріали на 
Youtube-каналі. 

~23 000 

Текстові інтерв’ю на вебсайті та друкованій 
версії «Газети по-українськи» прочитали 
понад мільйон людей. 

1 000 000+ 

Центр зробив також оглядові відео про 
епохи всіх президентів незалежної України. 
Вони вийшли на нашому Youtube-каналі 
та в ефірі 24 каналу. Їх сумарна аудиторія 
склала понад пів мільйона глядачів. 

500 000+

Друковані версії оглядів на censor.net 
прочитали 24 тисячі українців.

24 000

Спільно із суспільним мовником «Україн-
ське радіо» ми підготували 8 радіопередач 
про етапи розвитку держав за 30 років 
незалежності. Нам вдалося охопити 426 
400 слухачів у прайм-тайм.

426 400

Спільно з благодійним фондом «Життєлюб» 
ми підготували друкований спецвипуск 
для 1400 літніх людей, у який вклю-
чили огляди президентських епох. Це була 
перша спроба цілеспрямовано вийти на 
аудиторію людей літнього віку, адже вони 
активно ходять на вибори й цікавляться 
політикою. 



Як нас читають, 
чують та бачать?

За звітний період кількість підписників 
нашого Youtube-каналу зросла на 2 792 
людини. Ми активно розвивали відеофор-
мат – за рік було створено 95 роликів. 
Їх подивилися 146 885 користувачів.

146 885

загальне охоплення наших 
продуктів за 2021 рік

Ми повністю оновили профіль Центру 
спільних дій в Instagram, сфокусувавшись 
на молоді як найбільш активній частині 
суспільства. На кінець 2021 року загальне 
охоплення склало 29 134 користувачі і 590 
активних підписників.

29 134

Ще один важливий цифровий 
інструмент – розсилки. Щомісяця 
впродовж 2021 року ми інформували 
партнерів, громадські організації, акти-
вістів про найважливіші публікації, відео 
та новини Центру.

Нам вдалось збільшити і аудиторію нашої 
Facebook-сторінки, за якою станом на 
кінець року стежило 7 813 користувачів. 
А це більше людей отримували оперативну 
й безсторонню оцінку важливих новин та 
наші аналітичні матеріали. Своїми дописами 
ми охопили 1 979 674 користувачів.

1 979 674

Ми комунікували з англомовною аудиторією 
через Twitter-аккаунт керівника організації. 
На кінець року охоплення склало 11 586 
користувачів. На канал підписалося 398 
людей.

11 586

Ми продовжили працювати з 
радіостанціями: наші аналітики брали 
участь у шоу «Сьогодні ввечері» щочет-
верга у прайм-тайм на «Українському 
радіо», а «Громадське радіо» транслю-
вало в прямому ефірі наші подкасти.

6 822 544 
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Фінанси
Витрати за джерелам надходжень у 2021 році, грн

ТОВ «МІК ПРОЕКТИ» було проведено аудит 
фінансової звітності ГО «ЦЕНТР СПІЛЬНИХ 
ДІЙ» у складі Балансу станом на 31 грудня 
2021 року (форма       1-мс), Звіту про фінан-
сові результати (форма       2-мс) за 2021 рік, 
складеної згідно з Національними поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського 
обліку України, стислого викладу суттєвих 
облікових політик, а також приміток до 
даної звітності. 

Аудит фінансової звітності 
Організації було проведено відповідно 
до вимог Закону України від 21.12.2017 No 
2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та Міжнародних 
стандартів аудиту, випущених Радою з 
міжнародних стандартів аудиту та надання 
впевненості (IAASB) Міжнародної федерації 
бухгалтерів (IFAC).

Суттєвих відхилень від вимог Національ-
них положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку України встановлено не було. За 
результатами аудиту було видано Звіт 
незалежного аудитора з немодифікованою 
думкою про те, що фінансова звітність 
Організації за 2021 рік складена в усіх сут-
тєвих аспектах відповідно до Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку України.

№

№

14 236 265,22 грн

Міжнародний фонд 
«Відродження»

Пожертви громадян 
та інші надходження

Усього

Національний демократичний 
інститут з міжнародних питань

Шведське агентство з питань 
міжнародної співпраці та розвитку

LUMINATE 
FOUNDATION, INC. 

Pact inc.

267 151,35 грн

1 254 900,93 грн

5 262 380,32 грн

6 004 767,64 грн

68 851,42 грн

1 378 213,56 грн
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Інституційний 
розвиток

Люди Центру

На початку 2021 ми отримали результати 
гендерного аудиту Центру, проведеного 
ще у вересні 2020 року. Після цього наша 
команда розробила та впровадила 
в організації принципи різноманіття, 
рівності та інклюзії (DEI). Всі внутрішні 
політики були оновлені у відповідності до 
рекомендацій та результатів гендерного 
аудиту. В подальшому при аналізі рішень 
органів влади ми звертали увагу, як вони 
вплинуть саме на вразливі групи.

Окремо для внутрішнього користування 
був підготовлений довідник про основні 
вразливі групи українського суспільства і 
проведено серію тренінгів для команди.

За минулий рік ми  вдосконалили та 
автоматизували систему електрон- 
ного документообігу. Також організа-
ція пройшла внутрішній аудит процесів та 
ефективності, після чого ми запровадили та 
пілотували нову систему оцінки ефек-
тивності працівників.

Наш сайт – це наша візитівка, де кожен 
охочий може дізнатися, що ми робимо і 
які продукти готуємо. Ми провели СЕО- 
оптимізацію сайту, що допомагає нам 
розширити цільову аудиторію.

Андрій Андрушків
виконавчий директор

Назар Заболотний
аналітик-юрист

Марія Левонова 
заступниця виконавчого 
директора, керівниця 
аналітичної команди

Марта Семеряк 
заступниця виконавчого 
директора з організаційного 
розвитку

Олег Рибачук 
голова організації

Володимир Желізко
фінансовий директор
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Олег Савичук 
аналітик-юрист

Оксана Заболотна 
регіональна аналітикиня

Марія Квіцінська 
регіональна аналітикиня

Андрій Карпенко 
спеціаліст із залучення 
громадян

Олексій Півторак 
журналіст

Валерія Шемшученко
адміністративна 
менеджерка 

Олександра Гевко 
графічна дизайнерка

Катерина Чамлай 
менеджерка з залучення 
громадян

Наталія Гарбі 
головна бухгалтерка

Наталія Зуєва 
графічна дизайнерка

Марія Очеретяна 
журналістка

Марина Савіна
головна бухгалтерка

Леся Люба 
бухгалтерка

Олександр Кохан 
відеограф, фотограф

Костянтин Шокало 
старший регіональний 
аналітик

Ірина Мокрицька 
керівниця комунікаційної 
команди 

Ігор Дробот 
ІТ-фахівець
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Спільнодіяли
Донори

Урядові партнери

Громади-партнери

Бізнес партнери

Медіа партнери

Спільноти партнери

Бучацька міська громада

Великодимерська селищна 
громада

Корецька міська громада 

Любешівська селищна громада

Рожищенська міська громада

Київська міська державна 
адміністрація 
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