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ВІКТОР ТАРАН
голова Центру «Ейдос»

ММинулий рік був дуже непростим. Якщо 
наприкінці 2015 року відбулося різке 
пригальмовування у імплементації реформ, то у 
2016 році це перетворилося на болото, у якому 
зав’язло усе українське суспільство. Система, з 
якою ми боролися, вперше почала показувати 
зуби та давати відсіч змінам, що були необхідні 
нашій країні.нашій країні.

2016 рік став складним і для роботи 
громадського сектору. Громадянське суспільство 
роздробилося. Коли активісти працювали над 
адвокацією проектів, то вони були єдиним цілим, 
через що виступали дуже потужно і переконливо. 
Коли дійшла справа до імплементації, то кожен 
зайняв свою нішу та  отримав власну сферу впливу, 
втрвтративши певну монолітність руху. Через це, 
по-суті, програли всі. Імплементаційна потуга стала 
менш сильною, а громадянське суспільство сьогодні 
виглядає не так переконливо, як одразу після 
Революції Гідності. 

Це дозволило системі знову спробувати виступити 
проти реформ та демократичних змін у суспільстві. 
Адже влада, на відміну від громадянського суспільства 
об’єдналася, перегрупувалася та утворила так звані «коаліції 

великого дерибану». Як на місцях, так у центрі, ми бачимо 
атипові коаліції, які працюють виключно заради власного 
збагачення. Задля цього владні умільці навчилися обходити ті 
пропроцедури та цінності, які закладалися громадськими 
активістами під час створення нових та оновлення старих 
інститутів та органів управління.

Це все призвело до того, що вже на початку 2017 року ми 
бачимо не лише повну зупинку реформ, але і певний 
відкат назад. Особливо це помітно на 
центральному рівні.

Однак, саме такі складні часи завжди були 
переломними у змінах на краще. Усі 
вищезгадані проблеми – це наш шанс 
зробити ще один ривок до перемоги. На 
щастя, ми встигли створити 
інфраструктуру, запустити антикорупційні 
інструменти. Також ми зараз працюємо 
наднад залученням нових активних людей на 
місцях, які будуть допомагати 
реформувати систему з середини. І 
сьогодні нашою головною задачею є 
втримати цих людей, не дати їм 
розчаруватися та показати, що зміни 
дійсно можливі і вони вже зовсім 
бблизько.

Слава Україні!
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ОЛЬГА БУДНИК
виконавчий директор Центру «Ейдос»

20162016 рік – був роком викликів та перевірок на стійкість. Він чітко дав 
усвідомити, що неважливо скільки разів ти падав, важливо – 
скільки разів ти вставав! Наша команда розпочала його із великих, 
далекоглядних планів та з нереальною кількістю задач, однак, вже 
20 січня ми зіштовхнулися із серйозною перепоною. Нашим 
першим і найбільшим викликом у 2016 році стала пожежа, яка 
повністю знищила наш офіс: меблі, техніку, документи… Але 
країнукраїну змінюють не речі, а люди! Завдяки командному духу, 
згуртованості та підтримці партнерів вже за 3 дні ми подолали 
організаційні наслідки пожежі, за 2 місяці переїхали в новий 
офіс, а за 4 місяці провели ребрендинг. І немов Фенікс 
переродилися не лише в новій обкладинці, але і з новими 
смислами та цілями.

У 2016-му ми змінили назву, візуальний стиль та 
визначили для себе нові горизонти – складні та драйвові.  
Так, під час стратегічного планування, ми виділили нові 
сфери роботи, як-от електронне урядування, та 
знайшли шляхи поглиблення своїх компетенцій у вже 
зайнятих нішах: політичній освіті, боротьбі з 
корупцією та розвитку прозорості влади.

ММи вийшли на нові цільові групи, з якими до цього 
мало хто працював в Україні. Разом з 
партнерськими організаціями запустили школу 
«Агенти змін» для школярів. У результаті ми 
отримали неперевершений результат із цікавих 
дитячих проектів. 

УУ 2016 наша команда провела 135 днів у 
відрядженнях. Ми працювали із активістами в 
містах, містечках та районах по всій Україні. І на 
власному досвіді переконалися – реформи творяться 
не в Києві, а на місцях! Тож ми і надалі будемо 
розвивати наш курс на децентралізацію.

ООднак, усе це та багато чого іншого ми б не зробили 
без підтримки наших партнерів, колег по 
громадському сектору і просто хороших та 
ініціативних людей, які постійно зустрічаються на 
нашому шляху. Без сумніву, лише разом ми 
зможемо досягти своїх великих цілей щодо 
перетворення нашої країни.

ММи продовжуємо свій шлях, в першу чергу, 
через твореннях нових змістів та ідей. Ми й 
далі проторюємо шлях реформування 
країни, єднання активних та дієвих. Центр 
«ЕЙДОС» - це КОМАНДА, люди з якими не 
страшно йти в майбутнє і творити, без 
перебільшення, великі справі. 
ПриєднуйПриєднуйтесь до наших ініціатив, 
підтримуйте наші ідеї, долучайтесь до 
творення нових змістів – ми завжди 
відкриті до тих, хто прагне більшого! 
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ЗМІСТ

08 - Хто ми

10 - Заради чого ми працюємо 11 - Напрямки роботи

12 - Наша історія 18 - 10 найбільших перемог

40 - Проекти у 2016 році 46 - Наші послуги

50 - Партнери про нас 52 - Комунікаційні потужності

54 - Бюджет Центру 56 - Наша команда

58 - Наші ключові партнери
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Продукуємо 
нові смисли 
для країни, 
робимо зміни 
можливими

10 РОКІВ
громадського служіння

У 2017 році Центру «Ейдос», який донедавна носив назву 
Центра Політичних Студій та Аналітики, виповнюється 10 
років. Уже протягом 40% історії нашої країни ми 
намагаємось втілювати зміни, які зроблять Україну 
кращою.

ЗЗа цей час ми пройшли шлях від невеликої тренінгової 
організації без постійних працівників та окремого офісу до 
однієї з найпотужніших організацій громадянського 
суспільства в Україні. По дорозі було три написаних закони, 
безліч, в чиїй адвокації ми брали участь, кілька 
масштабних кампаній та коаліцій, багато щоденної роботи. 
Ми навчали молодь і аналізували кандидатів у депутати, 
перевіперевіряли відкритість влади і допомагали забезпечити 
прозорість витрачених з бюджету коштів, боролися з 
корупцією та допомагали органам місцевого 
самоврядування стати сильнішими та професійнішими. 
Проводили моніторинги, писали запити, ходили в суди, 
публікували статті та посібники і багато-багато іншого. 
Але усю цю найрізноманітнішу діяльність ми бачимо як 
частинкичастинки цілого – генерування та втілення ідей, які 
змінюють країну на краще.

Ми хочемо поділитися з вами історією, яку ми пережили. 
Цей звіт – розповідь про те, чим ми жили останні 10 років.







ЗАРАДИ ЧОГО МИ ПРАЦЮЄМО?
Ми віримо, що органи влади мають працювати системно, відкрито, ефективно та 
результативно, що розвинуті громади можуть вирішувати свої проблеми та 
самостійно фінансувати свої проекти. Ми мріємо, щоб населення відчуло позитивні 
результати реформ, рівень популістичних настроїв у суспільстві впав, а громадські 
організації, органи влади та бізнес почали тісно співпрацювати між собою. 

КЛЮЧОВІ ЦІЛІ

підвищення  рівня  політичної  
освіти  громадян  шляхом  
проведення навчальних та 
просвітницьких заходів

здійснення якісного  та 
кількісного аналізу  міжнародної,  
всеукраїнської  та місцевої 
політичної ситуації

запровадження системи 
прозорості та відкритості у 
відносинах між органами 
влади та громадянами

стимулювання та сприяння у 
створенні механізмів активного 
громадянського контролю за 
діяльністю органів влади

проведення  прогнозування  та  
моделювання  розвитку  

держави  та суспільства, його 
структурних елементів

допомога в організації  
досліджень та управління 
суспільними процесами й 

інститутами

контроль за виборчим 
процесом в Україні

встановлення  контролю  з  боку  
суспільства  за  використанням  фінансів

Наша мета – впливати на хід розвитку 
суспільства шляхом формування нових змістів 
та втілення кращих ідей у життя
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НАПРЯМКИ РОБОТИ

ПРОЗОРІСТЬ І ПІДЗВІТНІСТЬ ВЛАДИ
Працюємо над впровадженням та дослідженням проблематики доступу до публічної 
інформації, використання публічних коштів, роботи місцевих рад, процесу прийняття 
рішень в них та доступу громадян до участі в цих процесах. 

ССпівпрацюємо з Міністерством фінансів України, Рахунковою палатою України, 
Верховною Радою України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини тощо. 

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
Здійснюємо систематичні дослідження в сфері державних закупівель, оскаржуємо 
порушення та розробляємо рекомендації щодо внесення змін до чинного 
законодавства, навчаємо чиновників щодо імплементації нових норм, які 
упереджають використання корупційних схем. 

ЗЗдійснюємо антикорупційну експертизу законопроектів, нормативно-правових актів 
КМУ тощо. Долучилися до створення НАЗК. 

РОЗВИТОК ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
Проводимо роботу з активізації громадського населення, навчаємо інструментаріям 
зміни простору довкола себе та втілення кращих ініціатив на місцевому рівні через 
адвокаційні кампанії, сприяємо самоорганізації населення.

ГГотуємо підґрунтя для співпраці з місцевими органами влади та місцевого 
самоврядування, які є безпосередніми учасниками процесу прийняття рішень щодо 
втілення ініціатив громади й громадян. 

ПОЛІТИЧНА ОСВІТА І КУЛЬТУРА
Проводимо школи, семінари, тренінги, лекції у вузах, школах, на власних заходах, 
забезпечуємо основи громадянської освіти в умовах відсутності такої програми в 
рамках державної системи освіти. 

РРозробляємо методики проведення освітніх проектів, спрямованих на формування 
політичної культури серед політично активної молоді, молодих політиків,  
новообраних депутатів місцевих рад тощо. 

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ
Допомагаємо в розробці новітніх інструментів електронного врядування, робимо 
владу прозорішою за допомогою онлайн-сервісів, допомагаємо зробити співпрацю 
влади та громадян простою та доступною, підвищуємо якість державного управління 
з допомогою електронних технологій.  

ССпіврацюємо з Національною агенцією з електронного врядування, Урядом                             
і Верховною Радою. 

11



ПОЧАТОК
6 червня 2007 року Віктор Таран поспішав, крокуючи 
через двори мікрорайону Позняки. В одній руці він 
тримав папку з паперами, в іншій – дипломат. Він 
запізнювався у відділ юстиції. 

ЗЗа два місяці до того він з друзями вів емоційні і гострі 
дискусії про політику. Ситуація сприяла. Помаранчева 
революція, у якій активно брали участь більшість друзів 
та знайомих, не виправдала очікувань, прем’єром був 
Віктор Янукович, а корупційний корсет, який політики 
затягували на державі, ставав усе тугішим. Хтось почав 
говорити, що для змін в країні потрібно виховувати 
момолодь та навчати активістів у регіонах. Після кількох 
суперечок і жорстких баталій вирішили, що варто 
ризикнути та взяти на себе відповідальність за цей 
процес, і одноголосно прийняли рішення – реєструвати 
громадську організацію. За кілька тижнів ті ж самі люди 
зібралися після роботи в кабінеті Віктора Тарана, щоб 
обговорити ідею більш серйозно. Спершу хотіли 
назвназватися «Центр політичних студій», пізніше до назви 
додалося «і аналітики» - присутні вирішили, щоб без 
створення власних аналітичних матеріалів справа 
далеко не піде.  

У відділ юстиції Віктор Таран таки запізнився – двері 
кабінету були зачинені. Віктор постукав. «18:10, ми вже 
не працюємо» - крикнув хтось по той бік дверей. 

«Мені лише на 10 хвилин, документи на реєстрацію 
організації залишити», - через двері попросив Таран. За 
кілька секунд двері відчинилися. «Вікторе Вікторовичу, 
чому ж ви не кажете, що це ви», - усміхнулася 
реєстратор. Заступнику голови райдержадміністрації, 
яким тоді працював Віктор Таран, могли пробачити таку 
дрібницю, як запізнення на 10 хвилин. 

ТТак з’явився «Центр політичних студій та аналітики». 
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ПЕРШІ КРОКИ
ППерші навчання проходили на базі молодіжних 
організацій політичних партій. На той момент, це були 
найбільш виражені молодіжні об’єднання. Експерти 
розповідали молодим активістам про політичні 
ідеології, принципи демократії та цінності, важливі для 
політика. Інформація про цінності, сприймалася 
по-різному, не завжди так, як мала би, але в більшості 
випадківвипадків представники активної молоді сприймали все 
дуже близько до серця, що і спричинило в майбутньому 
їх відхід від політичних структур, у зв’язку із 
невідповідністю рішень та дій задекларованим 
цінностям.  

У 2008-2009 «Центр політичних студій та аналітики» 
почав отримувати гранти на проведення навчань від 
західних донорів, першим з яких став Фонд Фрідріха 
Науманна «За свободу». До арсеналу Центру додалися 
тренінги з розвитку місцевих громадських організацій, 
навчальні семінари про НАТО. 

ААле, попри наявність проектів, масштабу діяльності та 
впливу на країну ще не було. Кожен із засновників був 
зайнятий власною кар’єрою. Не вистачало якогось 
поштовху. 

10 РОКІВ ВТІЛЕННЯ ЗМІН
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ЗМІНА КУРСУ
ППісля інавгурації Віктора Януковича як Президента 
України, Віктор Таран поклав на стіл заяву на 
звільнення. Стало зрозуміло, що будувати кар’єру в 
цій новій Україні можна лише влившись в систему. 
Віктор прийняв рішення сконцентруватися на 
громадській діяльності. До того, ж «Центр політичних 
студій та аналітики» саме планував запустити з 
ПрПредставництвом Фонду Конрада Аденауреа в Україні 
свій перший великий проект – Вищу Політичну 
Школу. 

У перший рік її діяльності навчання пройшли 140 
людей. Сумарно повний цикл навчання тривав 11 
повних днів. До 2010 настільки глибоких навчань на 
тему політичних цінностей просто не існувало. 

У той же час почало формуватися ядро майбутньої 
організації. До Центру приєдналася випускниця ВПШ, 
екс-працівниця Виконавчого секретаріату однієї з 
політичних партій Ольга Будник, випускники освітніх 
проектів Центру, з різним досвідом роботи Дарія 
Слизьконіс, Гліб Канєвський, Володимир Тарнай. Усіх 
цих людей об’єднувало прагнення до активної 
громагромадської діяльності, а також велике бажання 
вдосконалюватися самостійно та встановлювати нові 
правила гри в суспільстві.  

Сфера діяльності організації також розширювалась. 
До навчань додалася антикорупційна експертиза, 
моніторинг державних закупівель, проекти щодо 
доступу до інформації. В організації з’явився свій сайт, 
невелика мережа партнерів у регіонах. Центр був 
готовий до нових викликів, які невдовзі з’явилися.  

ЧЕСНО
Восени 2011 року активісти та експерти більшості 
потужних громадських організацій зібралися, щоб 
знайти спосіб протидіяти маніпуляціям на майбутніх 
парламентських виборах. Озвучені ідеї лягли в основу 
руху, що отримав назву «Чесно». 

ННа думку активістів, ті, хто мав схильність до зміни 
ідеологій та партій, брав участь у корупційних схемах, 
працював в умовах конфлікту інтересів чи практикував 
неперсональне голосування, були недоброчесними і не 
мали права бути при владі. Тому Центр узявся 
перевірити кандидатів у депутати на доброчесність.

ККампанія охопила списки усіх партій та кандидатів у 
225 мажоритарних округах. Над аналізом працювали 
60 аналітиків, під перевірку підпали близько 10 тисяч 
кандидатів. ЦПСА координував увесь аналітичний 
процес. Робота велася без вихідних, подекуди 
аналітики лишались ночувати в офісі. Ці кілька місяців 
2012 року увійдуть в історію Центру як найбільш 
безбезсонні. 

Спільними зусиллями членів коаліції «Чесно» (Центр 
UA, Інтерньюз Україна, ІМІ, Інститут Медіа Права, 
Центр політико-правових реформ та ін.) кампанія 
завершилась успішно. Не зважаючи на усі зусилля, 
зміни відбувалися дуже повільно та непослідовно. 
Центр продовжував свої антикорупційні проекти, 
однак ставало дедалі зрозуміліше, що політики 
сиссистеми Януковича не готові змінюватись.  
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ЄВРОМАЙДАН
Новина про рішення Азарова щодо відмови від 
Асоціації з ЄС застала працівників Центру під час 
наради. Уже вночі більшість експертів стояли на 
Майдані. Починався період, у якому аналітика гратиме 
другорядну роль. 

ТТри місяці Центр провів у невизначеному стані. Вранці і 
ввечері експерти ходили на Майдан, вдень – до офісу. 
Після побиття студентів Центр припинив будь-яку 
співпрацю з органами влади. В офісі подекуди 
ночували активісти з інших міст. 

1616 січня, коли парламент прийняв «диктаторські 
закони», Віктор Таран і Ольга Будник зібрали 
оперативну нараду, під час якої повідомили, що Центр 
не працюватиме за оновленим законодавством. Шанси 
на майбутнє існування видавались примарними та 
невизначеними.  

РЕАНІМАЦІЯ КРАЇНИ
ТТрагічні події лютого 2014 року шокували всіх. Але 
зміна влади принесла також надію. З першого дня 
Центр долучився до створення нової коаліції 
організацій та експертів, що мала знайти термінові 
рецепти для рятування політичного та економічного 
становища. Коаліція отримала назву «Реанімаційний 
Пакет Реформ». 

ЕЕксперти в терміновому порядку писали зміни до 
законів, аналізували діяльність органів влади. Кожен 
четвер починався під Верховною Радою, де звичними 
стали акції «Реанімаційного Пакету Реформ». 

ООперативне управління Центром було передано Ользі 
Будник. Кількість працівників збільшувалась. Проекти 
ставали серйознішими. Головні звершення все ще були 
попереду.
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ШВИДКІ РЕФОРМИ
20152015 рік став найуспішнішим у кількісних показниках. 3 
написаних та проадвокатованих Центром закони були 
прийняті. Почав працювати портал Є-дата. Перші міста 
приєдналися до ініціативи «Відкритий бюджет», а 50 
місцевих рад змінили свої регламенти у відповідності 
до рекомендацій Центру. Це були справжні перемоги, 
яких ставало більше день за днем. 

ДДо звичних вже сфер доступу до інформації, боротьби з 
корупцією і політичної освіти додалися нові напрямки. У 
сфері бюджетної політики Центр проводив аналіз і 
запустив першу систему автоматичної візуалізації 
бюджетів «Відкритий бюджет». ЦПСА стали одними з 
драйверів впровадження державного фінансування 
політичних партій та зміни системи партійного 
звітування. звітування. 

Робота Центру вийшла на новий рівень і ніхто не 
планував збавляти обороти. Але проблеми з’явилися 
там, звідки їх годі було чекати.  

ПОЖЕЖА В ОФІСІ
2020 січня 2016 року пожежні машини заполонили всю 
вулицю Михайлівську. Вночі горів будинок на 
Михайлівській 24В. Як пізніше виявлять слідчі, це був 
свідомий підпал адвокатської фірми на першому 
поверсі будівлі. Офіс Центру знаходився там же, на 
другому поверсі. 

ККоли після кількох годин чекання експертів таки 
пустили в офіс, вони знайшли там згорілі меблі та 
зіпсовану техніку. Частково збереглися лише 
документи, що знаходилися в металевій шафі. Вони 
були повністю залиті водою. 

ННаступні місяці пішли на те, щоб відновити повноцінну 
діяльність. Чотири дні зайняла лише просушка вцілілих 
документів – за допомогою обігрівачів та прасок по 
одному листку їх рятували усією командою. 

ННовим офісом на два тижні стала переговорна кімната 
Реанімаційного Пакету Реформ. Закупити меблі та 
найнеобхіднішу техніку допомогли Фонд 
«Відродження», Представництво Фонду Аденауера, 
Представництво Фонду Фрідріха Наумана за Свободу, 
Єврокомісія, Посольство Королівства Нідерландів. Вже 
на початку весни новий офіс Центру на Олімпійській 
приймавприймав перших відвідувачів.  Починалися великі 
зміни.  
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РЕБРЕНДИНГ
ЗЗміни у візуальному стилі та назві Центру назрівали 
давно, задовго до пожежі. Була навіть підібрана назва – 
Центр «Ейдос», на честь поняття з платонівської 
філософії, що відсилає до ідеального світу чистих ідей. 
Події січня 2016 року активізували процес 
ребрендингу. 

ППожежа не лишила після себе ні банерів, ні 
брендованих блокнотів та папок ЦПСА. Пошкоджені 
реєстраційні документи потрібно було замінювати. 
Кращого часу, щоб змінити назву та стиль, не могло й 
бути. 

ЕЕксперти комунікаційного відділу самостійно 
підготували візуальний стиль та макети для поліграфії, 
друзі Центру за мінімальні кошти допомогли зробити 
новий сайт. У квітні в приміщенні на презентацію 
оновленого Центру зібралося кілька десятків друзів та 
партнерів.  

Почалався новий період – період «Ейдосу». 

10 РОКІВ
20172017 ми почали з новим стратегічним планом на три 
роки, який вмістив наші ключові прагнення щодо змін 
в країні. Ми переформатували напрямки роботи, щоб 
бути мобільнішими та більш сконцентрованими на 
наших пріоритетах. У цьому році ми починаємо нову, 
масштабнішу за усі попередні, хвилю моніторингу 
доступу до інформації, починаємо проекти для 
запобізапобігання корупції у комунальних підприємствах, 
розширюємо географію "Прозорих рад" і 
продовжуємо працювати над багатьма іншими 
ініціативами. Центр «Ейдос» поступово виходить на 
формат отримання прямих замовлень та започатковує 
ще більш плідну співпрацю з національними та 
місцевими органами влади та їх представниками. 

У цьому році ми святкуємо наше десятиріччя з 
усвідомленням того, що останні 10 років пройшли не 
марно, а попереду нас чекають нові вершини! 
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96
реалізував Центр 
«Ейдос» за 10 років

ПРОЕКТІВ

600
бюджетних коштів
вдалося зберегти
завдяки Центру

МЛН ГРН

6000
пройшли навчання
    Центру

ЧОЛОВІК

3
написаних експертами
Центру прийнято

ЗАКОНИ
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обсяг затвердженого та 
фактичного фінансування, вартість 

договору та ціна

кількість закупленого товару, 
робіт або послуг

чи проведена процедура 
закупівель або обгрунтування 

їх відсутності

обсяг платежів за договором 
у звітний період та строк дії 

послуг

інформація про стан виконання 
договорів

витрати на службові 
відрядження

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПУБЛІКУЄТЬСЯ НА ПОРТАЛІ

ЗАКОН «ПРО ВІДКРИТІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ» - РЕВОЛЮЦІЯ В ДОСТУПІ 
ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ ДЕРЖАВИ
5 років тому Центр поставив собі за мету створити відкритий ресурс, який забезпечить 
повну прозорість державних фінансів та задовольнить право громадськості на доступ до 
інформації. Ним став портал Є-data. З 15 вересня 2015 року на порталі оприлюднюються 
всі трансакції Державної казначейської служби, а з 2016 року інформацію почали 
розкривати суб’єкти господарювання державної і комунальної власності.

Ідея закону «Про відкритість використання публічних 
коштів» народилася у 2012 році. Тоді, під час візиту з 
обміну досвідом у Казахстані, експерти Центру «Ейдос» 
(до 2016 носив назву «Центр політичних студій та 
аналітики») на кількох аркушах А4 накидали ключові 
тези майбутньої ініціативи. 

ННаскрізна ідея була проста: якщо корупцію на місцях 
породжує закритість і безкарність чиновників, то 
давайте на центральному рівні відкриємо усі платіжні 
операції і зберемо їх на одному сайті. Так, щоб ніхто не 
мав вибору, чи публікувати дані про платіж, чи ні, а все 
відбувалося без участі людей. 

ННа початку 2013 року ці ідеї були систематизовані у 
законопроект, а у травні через депутатів-однодумців 
його зареєстрували у Верховній Раді під назвою «Про 
відкритість використання публічних коштів». Відповідно 
до нього, усі установи та підприємства, чий бюджет 
принаймні частково наповнювався за кошт платників 
податків мали звітувати про кожну витрачену гривню. 

Від реєстрації до прийняття законопроекту минуло 
трохи більше, ніж півтора роки. Протягом всього цього 
часу активісти зустрічалися з чиновниками, 
влаштовували акції, доводили необхідність прийняття 
законопроекту депутатам. 

ППерші зрушення почалися вже після Революції 
Гідності. До просування законопроекту активно 
підключилась новостворена коаліція «Реанімаційний 
Пакет Реформ». 11 лютого 2015 року 289 депутатів 
віддали свої голоси у другому читанні та в цілому.

ВВпровадження закону в дію зайняло 8 місяців. 
Безпосередньою розробкою порталу зайнялась 
реформаторська команда заступника міністра фінансів 
Оксани Маркарової. 15 вересня 2015 року у 
Міністерстві фінансів був представлений портал, який 
отримав назву Є-data. 



Є-DATA.GOV.UA
ББудь-який користувач може переглянути дані про усі 
бюджетні платежі, які здійснювались в Україні. Інформація 
оновлюється щоденно в режимі, близькому до реального 
часу. Єдині дані, які не відображаються на порталі – це 
витрати для потреб АТО, які несуть характер військової 
таємниці. Уся інша інформація – як на долоні. 

ППід приціл громадськості потрапила інформація про те, як 
і на що витрачається майже 500 мільярдів гривень 
бюджетних коштів. Подібного рівня сервіс практично не 
має аналогів у світі. 

ББудь-який громадянин, маючи кілька хвилин вільного часу, 
може зайти на портал і перевірити вирати будь-якого 
органу влади. Батьки можуть дізнатися, на що витрачає 
кошти школа, де навчаються їх діти, пацієнти – які 
проплати здійснює лікарня, автомобілісти – скільки коштів 
отримали райавтодори для ремонту доріг. На відміну від 
ProZorro, на Є-data публікується інформація не тільки про 
закупівлі,закупівлі, а взагалі про будь-які грошові операції на суму 
від однієї гривні. 

Уже в перші місяці почали з'являтися розслідування, 
базовані на інформації з порталу. Посилання на дані з 
Є-data почали на постійній основі з'являтися у випусках 
«Слідство.Інфо», «Схеми», «Наші Гроші» та інших 
ТБ-програмах розслідувальної журналістики. 

На жаль, станом на початок 2017 року 52% 
розпорядників публічними коштами не опублікували 
документи на порталі. Це є прямим порушенням 
закону. 

ЩЩоб змінити ситуацію, у 2016 році Центр підготував 
зміни до закону, які спрямовані на вирішення проблем. 
Зокрема, ми пропонуємо збільшити штрафи за 
непублікацію даних, визначити механізми контролю за 
дотриманням закону, показати дохідну частину та 
сплату податків розпорядниками коштів.

зареєстровані
розпорядники

незареєстровані
розпорядники

37 86041 065

ВІДСОТОК РЕЄСТРАЦІЇ КАБІНЕТІВ НА 
ПОРТАЛІ Є-DATA

кабінетів зареєстровано 
на єдиному порталі 
відкритих даних

транзакцій публічних 
коштів містить база 
даних порталу

договорів, актів та звітів 
доступно для перегляду 

на порталі

розпорядників публічними 
коштами все ще не створили 
кабінети і не завантажили дані
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«ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ» - СИСТЕМА, ЯКА РОБИТЬ 
БЮДЖЕТНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗРОЗУМІЛОЮ
«Відкритий бюджет» – це простий, зручний та зрозумілий формат презентації 
бюджетної інформації. На єдиному порталі у формі інфографіки громадянин може 
ознайомитися з основниим бюджетними показниками свого міста або області та 
скачати усі необхідні документи.

ІСТОРІЯ РОЗРОБКИ
ІІдея розробки системи з’явилась іще у 2013 році, а у 
2014, за підтримки Європейської Комісії, почалася 
розробка перших модулів. З часом первинний 
функціонал, який мав лише різноманітним чином 
візуалізовувати бюджетну інформацію, обріс новими 
модулями. З літа 2016 року система не фінансується 
донорськими організаціями і підтримується Центром 
«Е«Ейдос». 

Станом на 2017 рік Відкритий бюджет складається з 
9 модулів, частина з яких працює у тестовому режимі. 
Бюджетну інформацію за допомогою порталу 
постійно оновлює 49 місцевих рад, а також ще 
півсотні органів влади використовують модулі 
системи на нерегулярній основі. Модулі «Відкритого 
бюджету» оновлюють 18 з 24 міст-обласних Центрів 
та 7 ота 7 областей. 

НАВІЩО?
ББюджетна інформація в Україні залишається вкрай 
складною для пересічного громадянина. Безрозмірні 
excel-файли або бази даних, які неможливо 
переглянути без спеціального програмного 
забезпечення – такими є доступні для ознайомлення 
бюджетні документи місцевих рад. Це, в свою чергу, 
породжує махінації з бюджетами на місцях, які часто 
лишалишаються непоміченими.

«Ейдос» поставив собі за мету радикально змінити цю 
практику. Ключовими цілями, які ми ставили перед 
собою під час розробки були 1) збільшення довіри до 
органів влади; 2) підвищення ефективності роботи 
влади;               3) зменшення зловживань та корупції; 4) 
якісніше задоволення потреб громади; 5) залучення 
громадян до бюджетних процесів. Відкритий бюджет 
моможе допомагає досгянути усіх цих цілей. 

АЛГОРИТМ РОБОТИ
Для використання системи представникам місцевих рад достатньо зареєструватися на сайті та завантажити свої 
бюджетні документи. Система автоматично розпізнає інформацію і створює інтерактивну бюджетну інфографіку 
без участі користувача. Щоб розмістити інфографіку на своєму сайті (місцевої ради, ЗМІ, громадської організації 

тощо) достатньо скопіювати собі на сайт спеціальний код.

Розпорядники публікують 
документи в кабінеті на 

порталі

З отриманих документів 
система формує візуалізації

Сайти місцевих рад 
розміщують інфографіку

Громадяни отримують 
доступ до зрозумілої 
інформації про бюджет



КАРТА РЕМОНТІВ
ММодуль дозволяє автоматично нанести на мапу планові та 
фактичні показники бюджету міста чи області. На карті 
громадянин може побачити, де і коли неподалік його житла 
відбувалися ремонти, капітальне будівництво, озеленення чи 
закупівля обладнання, перевірити хід їх виконання, 
автоматично переглянути закупівлі щодо цього ремонту. А 
візуалізація планових показників дає можливість громадянам 
скласти скласти думку про справедливість розподілу ресурсів.

МІСЦЕВІ ПРОГРАМИ
УУкраїна переходить на програмно-цільовий метод 
формування місцевих бюджетів, а отже в межах програми 
кошти можуть бути розплановані на роки вперед. Модуль 
«Місцеві програми» формує зведену візуалізацію поділену за 
сферами з можливістю обрати сферу і рік. Кожна програма 
містить описову частину та статус виконання, назви та 
контакти розпорядників коштів, законодавчі акти, що стали 
піпідставою для виконання програми та ключові цілі програми.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУ
Модуль «Бюджет» дозволяє створювати візуалізацію дохідної 
та видаткової частини місцевих бюджетів. Видаткова частина 
може бути представлена в різних розрізах: функціональному, 
відомчому, економічному  тощо. 

ППри введенні інформації автоматично генерується 4 види 
візуалізації – бульбашкова та кругові діаграми, горизонтальна 
гістограма та таблиця. Всі візуалізації є інтерактивними

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ
ММодуль дозволяє створювати інтерактивні діаграми з 
поясненнями про стан різних показників розвитку міста, 
наприклад, розміру інвестицій, видатків чи доходів бюджету 
тощо за останні 3, 5, 10 років. На одній сторінці громадянин 
може отримати вичерпну характеристику динаміки стану 
справ у своєму місті, районі, області.  Модуль дозволяє 
візуалізувати безліч показників (проте ми радимо обмежитися 
18-ма найважливішим18-ма найважливішими).

БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР
Бюджетний процес, що триває майже 2 роки, є неочевидним 
для пересічних громадян. І коли  громадяни приходять із 
пропозиціями, їм пропонують принести їх наступного року. 

ЦЦей модуль поєднує часові шкали етапів бюджетного процесу, 
дій влади та можливостей жителів. Будь-який громадянин з 
легкістю розуміє, які саме дії він може здійснити. 23



АНАЛІТИЧНА КАМПАНІЯ 
«ЧЕСНО» - ПЕРША СПРОБА 
ОЧИСТИТИ ПАРЛАМЕНТ 

 «Чесно» - це безпрецедентна за масштабом 
аналітична кампанія, в рамках якої 150 організацій та 
70 експертів дослідили біографії, декларації та медійні 
згадки про понад 2500 кандидатів у депутати. Ані до, 
ані після закінчення проекту жодна аналітична 
кампанія в Україні не набирала такого маштабу.

ККерував аналітичним процесом Центр «Ейдос». 

За рік до Парламентських виборів-2012, 29 жовтня 2011 року кілька 
десятків громадських активістів зібралися у залі «Інтерньюз-Україна» на 
акцію «Фільтруємо парламент за 24 години». У той же день був створений 
рух «Чесно», який ставив за мету допомогти громадянам відсіяти 
недостойних кандидатів в депутати та очистити парламент. 

ООднією з організацій, що лягли в основу руху, став Центр «Ейдос». Спільно 
з іншими оргаінізаціями були розроблені критерії доброчесності для 
депутата: непричетність до корупції, непорушення прав і свобод людини, 
особисте голосування, прозорість задекларованого майна тощо. 

ЦЦентр «Ейдос» взяв на себе аналіз кандидатів до Верховної Ради. Мережа 
аналітиків, що працювали в регіонах та Києві, включала 73 експерта. 
Аналітики проаналізували кандидатів у депутати зі списків 
найпопулярніших партій, а також найрейтинговіших 
кандидатів-мажоритарників з усіх 225 округів. Результатом роботи стали 
майже 3000 профайлів кандидатів, що включали перевірені факти про 
відповідність критеріям доброчесності. 900 з цих кандидатів були 
визначені як нвизначені як недоброчесні. 

Як наслідок, деякі з кандидатів були виключені зі списків партій (зокрема, 
зі списку партії «УДАР»), а Об’єднана Опозиція з кожного кандидата, якого 
підтримувала на виборах, брала зобов’язання щодо дотримання критеріїв 
ЧЕСНО. У багатьох округах поширення інформації про недоброчесність 
кандидата суттєво впливало на його рейтинг. 

Найголовніше, аналітики Центру допомогли громадянам дізнатися про 
якість кандидатів у депутати. Вперше доброчесність кандидатів стала 
важливим критерієм під час виборів у депутати.
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ПРОЗОРІСТЬ 
Інформація, що стосується діяльності 
руху, є відкритою для суспільства і не 
може бути прихована

ДОВІРА
Довіра між учасниками є необхідною 
умовою функціонування руху. Учасники 
руху довіряють один одному, та 
демонструють це, беручі участь у 
спільній діяльності в межах руху

ВІДКРИТІСТЬ 
Громадянин України, який поділяє мету, 

цінності та принципи руху, може 
стати його учасником

ДОБРОВІЛЬНІСТЬ
УУчасть у русі є формою самореалізації і 
не передбачає фінансової чи іншої 
винагороди. Кожен активіст чи 
прихильник руху витрачає стільки 
власного часу, ресурсів та зусиль, 
скільки вважає за необхідне 25

САМОВРЯДНІСТЬ
Рух діє через кампанії та акції, 
ініційовані учасниками руху, та не має 
постійних керівних та виконавчих 
органів, ієрархії чи посад

ТЕРПИМІСТЬ І 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ

УУчасники руху об’єднуються для 
досягнення спільної мети на основі 
спільних цінностей, незалежно від 
своїх політичних, мовних, етнічних, 
вікових, статевих, культурних та 
інших відмінностей та вподобань

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Рух не підтримує жодного політика чи 
політичну силу. Представники руху не 
займають керівних посад в політичних 
партіях або виборчих штабах

КОНСЕНСУС 
Усі процедури прийняття рішень у 

межах проектів, ініційованих 
активістами руху, базуються на 

принципі консенсусу чи його пошуку

ЦІННОСТІ
ЧЕСНО

МЕРЕЖЕВІСТЬ
Рух є горизонтальною мережею 
активістів, пов’язаних спільними 
цінностями, комунікацією та 
реалізацією спільних проектів



ВИЩА ПОЛІТИЧНА ШКОЛА - ПЕРШЕ 
НАВЧАННЯ ПРО ПОЛІТИКУ, АЛЕ НЕ ПРО 
ПОЛІТТЕХНОЛОГІЇ

Усі програми підготовки молодих політиків мають спільні проблеми. У кращому разі, 
вони концентруються лише на практичних аспектах діяльності, мало зачіпаючи 
світогляд слухача. У гіршому - говорять лише про політтехнології. 

З 2010 року Центр «Ейдос» готує політиків нового зразка: грамотних у питаннях 
ідеологій та достойних на рівні цінностей. Проект з підготовки таких політиків 
майбутнього називається Вища Політична Школа (ВПШ). Ключовим партнером 
Центру у його здійсненні був і залишається Фонд Конрада Аденауера. 

ЗМІСТ КУРСУ

ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ 
ТА БАЗОВІ ЦІННОСТІ
Учасники отримують інформацію 
про політичні ідеології та цінності, 
які є важливими у політиці

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 
ТА ПРАВОСВІДОМІСТЬ
На цьому етапі знайомляться з 
поняттями правової держави, 

правосвідомості, верховенства права

ЗМІНА КЛІМАТУ ТА 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
Учасники отримують знання про 
технології відновлюваних джерел  
енергії та ключову інформацію про 

кліматичні зміни
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Вища політична школа - це цикл з трьох триденних 
семінарів та четвертий підсумковий семінар, на який 
потрапляють лише найкращі учасники. Щороку дві 
групи по 35 чоловік проходять навчання про політичні 
ідеології, цінності, поняття правової держави та 
громадянського суспільства, а також стосовно зміни 
клімату та зеленої енергетики. 

ЕЕксперти Центру відбирають до участі молодих 
людей, які активно працюють у партіях або 
громадських організаціях. З 2010 по 2016 було 
проведено 7 шкіл, у 2017 роботу розпочала сьома 
Вища Політична Школа. Всього Школу пройшли 709 
учасників, для яких сумарно було проведено 84 
навчальних сесії загальною тривалістю 231 день. 

УУсі семінари достатньо інтерактивні – учасники 
проводять дискусії, ділові ігри, розігрують 
парламентські дебати, що допомагає глибше засвоїти 
матеріал. У центрі уваги Вищої Політичної Школи 
перебуває передача так званих "soft skills", тобто 
навичок, що матимуть велике значення для молодих 
політиків.

Впродовж навчання вони зайняті розробкою творчих  
проектів моделювань  програм  політичних  партій,  
екологічних концепцій розвитку України, стратегії 
розвитку правової держави тощо.

ШШкола допомагає досягнути глибинної зміни 
ціннісних орієнтацій учасників, зміни у ставленні і 
сприйнятті політичного середовища та 
громадянського суспільства,  переосмислення 
взаємовідносин і взаємозв’язків між членами соціуму 
та представниками влади, які відбуваються протягом 
Школи.

ССьогодні випускники ВПШ працюють в апараті 
Верховної Ради, Кабінеті Міністрів, є депутатами 
місцевих рад. Соломія Бобровська, випускниця 
ВПШ-2011 у 2016 році виконувала обов’язки Голови 
Одеської Обласної Державної Адміністрації. Велика 
кількість випускників Школи працюють і у 
громадських організаціях. Зокрема, і Ольга Будник, 
вивиконавчий директор Центру «Ейдос», є випускницею 
першої Вищої Політичної Школи-2010. 

ШКІЛ
ббуло проведено з 2010 року - по 
одній в рік. У 2017 році триває 
восьма Вища Політична Школа.      
У 2014 році відбулося святкування 
5-річчя школи, яке зібрало понад 
півтори сотні учасників

УЧАСНИКІВ
ссумарно пройшли Вищу Політичну 
Школу. Зазвичай, протягом року 
ВПШ готує 70 випускників, проте 
раніше ця цифра могла сягати 140. 
У подальшому було прийнято 
рішення зменшити кількість 
учаників та задля збльшення 
глибини їх підглибини їх підготвки

ДЕНЬ
тривала тривала Вища Політична Школа, 
якщо скласти усі етапи для усіх 
груп за 7 років. Це у півтора рази 
більше, ніж у стандартному 
навчальному році університету   
або загальноосвітньої школи
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ:             
РЕФОРМА ЗАКУПІВЕЛЬ 
ІРОЗСЛІДУВАННЯ

Центр «Ейдос» почав займатися 
антикорупційною діяльністю з 2010 
року. Від навчальних тренінгів з 
моніторингу державних закупівель 
Центр прийшов до моніторингів та 
оскаржень, які зберегли українському 
бюджету сотні мільйонів гривень. 

АНТИКОРУПЦІЙНІ 
РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗЗа час своєї діяльності ми підготували понад 120 
резонансних антикорупційних статей, що виходили 
друком у провідних онлайн-ЗМІ України, таких як 
«Українська правда», «Дзеркало тижня», «Лівий берег» 
тощо. Ще більше сотні розслідувань були підготовлені 
регіональними партнерами Центру під менторством 
наших експертів. 

ННаші розслідування неодноразово ставали підгрунтям 
для відміни неправомірних закупівель, відсторонення 
або звільнення чиновників, відкриття кримінальних 
справ та затримань винуватців. 

УУ 2014 році розслідування Гліба Канєвського «Стара 
«прокладка» для нової влади» обговорювалось на 
засіданні Кабінету Міністрів України. Тоді глава уряду 
доручив міністру внутрішніх справ,  міністру 
енергетики та вугільної промисловості та голові 
правління НАК «Нафтогаз України» розібратися з 
ситуацією. Як наслідок, виявлена схема була усунута. 

УУ 2016 році за матеріалами статті Гліба Канєвського та 
Ольги Зеленяк «Кіотські гроші. Як «камікадзе» 
повертали Японії 200 мільйонів» НАБУ порушило 
кримінальну справу і арештувало 4 чиновників, в тому 
числі і директора державного підприємства 
«Укрекоінвест». 

ЧЧасто наші розслідування ставали предметом 
розгляду на антикорупційному комітеті Верховної 
Ради. На регіональному рівні антикорупційні 
розслідування Центру та регіональних партнерів 
ставали приводом для порушення прокуратурою 
кримінальних справ. 

ЗЗа допомогою розслідувань вдалося запобігти 
розкраданню сотень мільйонів гривень. 
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АНТИКОРУПЦІЙНА 
АНАЛІТИКА
ЗЗ 2012 року Центр системно займається 
антикорупційним моніторингом та аналітикою. У 
рамках досліджень ми підготували 10 аналітичних 
видань серед яких посібники, policy papers, інструкції. 
Усі видання доступні для скачування за адресою 
eidos.org.ua/vydannya.

ААналітичні дослідження Центру неодноразово 
використовувалися у процесі реформування 
державних закупівель, під час антикорупційних 
слухань у Верховній Раді тощо. Особливу увагу 
аналітиків Центру привертала тема аналізу закупівель 
на місцевому рівні у сферах охорони здоров’я та 
оборони. 

ЗЗ 2013 по 2015 рік Центр проводив також 
антикорупційний аналіз законопроектів Верховної 
Ради. 



1000+

600+

120+
антикорупційних  розслідувань 
було проведено та          
опубліковано

державних закупівель з 
порушеннями було виявлено 
та оскаржено

мільйонів гривень 
бюджетних коштів 
було збережно

З 2015 року ми активно працюємо над викоріненням 
корупції у медичній сфері. На регіональному рівні ми 
моніторимо державні закупівлі у сфері медицини, 
виявляємо порушення і оскаржуємо їх. Для досягнення 
результатів ми ведемо активну співпрацю з 
пацієнтськими організаціями та Міністерством 
охорони здоров’я. 

ЦЦентр був серед організацій, що адвокатували 
тимчасову передачу закупівель ліків міжнародним 
організаціям, а також розробив пропозиції з 
реформування системи тендерів у медицині, які 
розглядалися Верховною Радою. 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

ЗЗ 2012 року ми активно займаємось протидією 
корупції у державних закупівлях. Починаючи з 
перевірки тендерних процедур у часи Януковича, у 
2014 році ми активно долучилися до реформування 
системи державних закупівель. Експерти Центру були 
серед авторів нового закону про державні закупівлі, 
що викорінив більшість корупційних схем та відкрив 
дорогу дорогу до запровадження електронних закупівель. 

Центр неодноразово долучався до розробки змін до 
закону про закупівлі для профільної оптимізації, 
зокрема, ми допомагали зробити його більш гнучким 
для закупівель у медичній та військовій сферах. 

Ми долучилися до адвокатування запровадження 
ProZorro, а також були одними з перших, хто почав 
проводити навчання для чиновників з використання 
системи. Вже 5 років Центр проводить навчання з 
виявлення корупції під час закупівель для 
регіональних активістів та журналістів.

УУ 2016 році ми провели масштабний аналіз 
потенційних слабких місць цієї системи і передали 
рекомендації з оптимізації Міністерству економічного 
розвитку та торгівлі. У майбутньому ці рекомендації 
допоможуть зробити Prozorro іще більш надійним. 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

У 2014 році представники Національної гвардії 
звернулися до Центру з проханням допомогти з 
тлумаченням законодавства у сфері закупівель для 
військових. Це стало початком дворічної роботи з 
реформування та оптимізації системи тендерів армії.  

ППротягом 2014-2015 років, під час активної фази 
бойових дій, Центр системно слідкував за 
закупівлями у військовій сфері та консультував 
військових Збройних сил України, Національної гвардії 
та частин МВС з приводу пришвидшення та 
здешевлення тендерів. 

ЕЕксперти Центру активно долучилися і до 
адвокатування змін до закону про держзакупівлі, який 
суттєво спростив закупівлі і для потреб АТО. 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
У СФЕРІ ОБОРОНИ

З 2012 року Центр проводив моніторинг закупівель у 
сфері освіти, наслідком яких сталисотні розслідувань 
та десятки відмінених корупційних тендерів. 

Особливо велику кількість зловживань ми виявили у 
закупівлях харчових продуктів для дітей. Завдяки 
співпраці з правоохоронними органами, найбільш 
цинічні випадки корупції у цій сфері вдалося зупинити. 
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ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
У СФЕРІ ОСВІТИ



ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ЯК 
ЗРОБИТИ ВЛАДУ ВІДКРИТОЮ
У 2011 році громадянське суспільство отримало найбільшу перемогу часів 
президентства Віктора Януковича. Верховна Рада прийняла Закону «Про доступ до 
публічної інформації», який дозволив будь-якому громадянину отримати 
найважливішу інформацію про роботу органів влади. Одним з ключових драйверів 
впровадження законопроекту був Центр «Ейдос». 

ЗМІСТ ЗАКОНУ
Центр «Ейдос» був серед ініціаторів та лобістів 
прийняття закону «Про доступ». Експерти Центр 
разом з партнерами закладали в нього наступні 
норми. 

ВВідповідно до закону, публічна інформація – це 
задокументована інформація, яка була отримана 
або створена у процесі виконання своїх обов’язків 
органами влади і яка знаходиться у їх володінні. 

ППублічна інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. Іншими словами особа 
може запитувати будь-яку інформацію, яка є в 
розпорядженні органів державної влади та 
місцевого самоврядування, і яка не віднесена до 
інформації з обмеженим доступом.

ЗЗвертатися за інформацією потрібно до її 
розпорядників:

1) органів влади - органи державної влади, інші 
державні органи, органи місцевого 
самоврядування тощо;

2)2) юридичних осіб, що фінансуються з 
державного, місцевих бюджетів – стосовно 
інформації щодо використання бюджетних 
коштів;

3) осіб, якщо вони виконують владні 
повноваження - стосовно інформації, пов’язаної з 
виконанням їхніх обов’язків;

ЗЗапити на інформацію можуть подаватися в усній, 
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, 
телефоном, електронною поштою) на вибір 
запитувача. 

РРозпорядник інформації має надати відповідь на 
запит на інформацію не пізніше п’яти робочих 
днів з дня отримання запиту.  Якщо запит на 
інформацію стосується  надзвичайних подій, що 
сталися або можуть статися і загрожують безпеці 
громадян, відповідь має бути надана не пізніше 
48 годин з моменту отримання запиту. 

ІІнформація на інформаційний запит надається 
безоплатно.
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Центр створив та підтримує роботу сайту з 
доступу до публічної інформації «Знати, щоб 
діяти!», що містить найбільшу бібліотеку 

інформації на тему доступу

access-info.org.ua



У 2015 році Центр провів наймасштабніший в 
історії моніторинг доступу до інформації, що 
включав оцінку 120 міських рад за кількома 
дестками критеріїв, що включали як кількісні, 
так і якісні показники. У 2017 році Центр 
планує повторити цей моніторинг. 

У 2016 році Центр разом з партнерами 
розробив комплексну методологію оцінки 
рівня забезпечення доступу до інформації 
органами влади. Вона покликана вирішити 
проблему неспівпадіння результатів оцінки 
різними організаціями.

Відразу після того, як Закон набрав чинності у травні 2011 
року, «Ейдос» розпочав Всеукраїнську моніторингову 
кампанію прозорості та відкритості органів місцевої влади. 
У рамках цієї кампанії протягом останніх 6 років ми 
системно оцінюємо українські органи влади щодо їх 
відкритості для громадян. 

ММоніторинг складається з двох частин: 1) оцінка надання  
публічної інформації у відповідь на запити; 2) оцінка рівня 
наповнення офіційних сайтів необхідною публічною 
інформацією. 

ЩЩомісяця вибірка органів влади охоплювала від 100 до 
150 органів місцевої влади – обласні та районні державні 
адміністрації, обласні, районні та міські ради. У разі 
отримання відмов, ми оскаржували їх спершу до 
прокуратури, а згодом до Омбудсмана. 

УУ рамках моніторингу, Центр не лише публікує щорічний 
рейтинг відкритості органів влади, але й системно надає 
рекомендації для покращення організації доступу до 
інформації, консультує органи влади та інших 
розпорядників інформації.

ЗЗа п’ять років здійснення моніторингу експерти Центру 
напрацювали свою власну методологію оцінки 
забезпечення органами місцевої влади доступу до 
публічної інформації. Результати моніторингу Центр тричі 
входили до Щорічної доповіді Уповноваженого Верховної 
ради з прав людини – у 2013, 2015 та 2016 роках.

ППротягом 2012-2016 років Центр провів більше 40 
навчальних семінарів на тему Доступу  в усіх областях 
України для чиновників, які відповідають за забезпечення 
доступу до публічної інформації в органах місцевої влади 
(обласних державних адміністраціях, районних державних 
адміністраціях, міських радах).  Експерти Центру 
напрацювали чотири навчальні курси, які орієнтовані на 
різний рівень знань різний рівень знань аудиторії.

Крім того, в рамках інших навчальних програм Центру, 
експерти відводять місце для лекції про використання 
доступу до публічної інформації як інструменту для 
ефективної громадської діяльності.

Також експерти Центру Віктор Таран та Дарія Слизьконіс 
входять до Експертної ради з доступу до публічної 
інформації та захисту приватності при Секретаріаті 
Уповноваженого Верховної ради з прав людини.

ВИДАННЯ

Експерти Центру є авторами 9 посібників з доступу до 
публічної інформації, кожен з яких можна 
безкоштовно скачати за адресою 
eidos.org.ua/vydannya/

«Доступ до публічної інформації: основоположне 
право кожного» (2011)

«Методичні рекомендації щодо практичного 
впровадження закону України про доступ до 
публічної інформації» (2011),

««Методичні рекомендації щодо практичного 
впровадження закону України про доступ до 
публічної інформації» друге видання (2012),

«Абетка з доступу до публічної інформації» (2012),

«Службова інформація: порядок віднесення та 
доступу» (2014),

««Доступ до публічної інформації. Посібник із 
застосування “трискладового тесту”» (2014),

«Трискладовий тест: Принципи та правила 
застосування» (2014),

«Як забезпечити доступ до публічної інформації: 
шпаргалка для розпорядників» (2015)

««Методологія оцінки рівня забезпечення доступу 
до публічної інформації суб’єктами владних 
повноважень» (2016)
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Після Революції Гідності в Україні 
склалася парадоксальна ситуація. З 
одного боку, Верховна Рада пачками 
приймала нові антикорупційні закони та 
зміни до них. З іншого боку, місцева 
влада часто ігнорувала ці закони і ніяк не 
впроваджували їх в життя. Щоб 
виявити,виявити, наскільки глибокою є проблема 
і змінити її на краще, центр дав старт 
проекту «Прозорі Ради». 

Щоб оцінити ситуаію, ми проаналізували ситуацію в 
56 міських та обласних радах у Вінницькій, Запорізькій, 
Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, 
Черкаській і Чернігівській областях щодо 
впровадження нового антикорупційного 
законодавства у своїй роботі.  Важливо було також 
визначити стан впровадження цих законів у статути 
теритериторіальних громад; регламенти міських рад, 
виконкомів, президій обласних рад; положення про 
депутатські комісії, а також окремі рішення і 
розпорядження.

Результати були більш ніж сумними. Через півтора 
року після прийняття нових законів переважна 
більшість чиновників місцевого рівня проігнорувала і 
не імплементувала їх. З 21 норми законів, виконання 
яких було об’єктом дослідження, жодна з рад не 
виконала і 50%. До адвокасі кампанії 85%, або 975 з 
майже півтори тисячі документів містили порушення. 
Рівень виРівень виконання законів становив жалюгідні 12%. 

«ПРОЗОРІ РАДИ» - ЯК ЗРОБИТИ 
МІСЦЕВУ ВЛАДУ ВІДКРИТОЮ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН

НА ПОРЯДОК КРАЩЕ: 
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ППід проводом Центру, була сформована Коаліція 
громадських організацій «Прозорі Ради», яка почала 
активну діяльність. Попри те, що проект охоплював 
лише 7 областей, за рік діяльність Коаліції охопила вже 
18 областей, а кількість громадських організацій, які 
увійшли до її складу збільшилась з 11 до 57.

ДляДля кожної місцевої ради були розроблені 
рекомендації щодо впровадження нових 
антикорупційних норм -  готовий алгоритм перевірки 
відповідності своїх документів реформаторським 
антикорупційним законам. Регіональні координатори 
Центру працювали з депутатами та політичними 
партіями, проводили інформаційні кампанії, 
орорганізовували мітинги та флешмоби тощо. Усі зусилля 
були зосереджені на те, щоб впровадити зміни в 
роботу рад.  

Перед місцевими виборами 2015 року, членам Коаліції 
«Прозорі Ради» вдалося підписати 115 меморандумів 
про співпрацю  з місцевими осередками політичних 
партій.  Всього було підписано 254 меморандуми у 16 
областях України та 7 меморандумів на 
всеукраїнському рівні. 

65%65% партійних осередків, які підписали меморандуми 
про співпрацю пройшли в місцеві ради, 78% з них 
дотримувались взятих на себе зобов’язань.

ВВнаслідок діяльності Коаліції кількість порушень, 
виявлених в нормативно-правових документах, 
зменшилась до 56% менше ніж протягом року. Хоча  
ситуація лишалася проблематичною, проте вона була в 
4 рази кращою, ніж до початку проекту. 

ППроте деякі зміни були відчутними. Наприклад, до 
початку адвокаційної кампанії жодна з рад не мала 
порядку запобігання конфлікту інтересів або 
депутатської комісії, на яку покладалась функція 
контролю за врегулюванням конфлікту інтересів. Після 
адвокасі кампанії 55% рад визначили порядок 
запобігання конфлікту інтересів та 45% рад визначили 
постійну постійну депутатську комісію з цього питання. 

Суттєві зміни відбулися і у інших сферах. Якщо до 
початку роботи лише 2 міські ради з перевірених 
допускали громадян на свої пленарні засідання, то за 
рік - вже 57%. Доступ до засідань комітетів зріс у 7 
разів, рівень оприлюднення рішень рад - у майже 4 
рази, а оприлюдненя протоколів депутатських комісій - 
у 25 разів.

УУ 2017 році Коаліція продожила свою роботу в 4 нових 
областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, 
Хмельницькій та Закарпатській. 32



Вінницька обласна рада

Тернопільська міська рада

Черкаська обласна рада

Черкаська міська рада

100%

81%

61%

71% 12% 44%

до діяльності коаліції після діяльності коаліції

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВИХ РАД

Закритий доступ 
громадян на 
засідання міської 
ради, її комітетів, 

комісій

Невизначений 
порядок 
запобігання 
конфлікту 
інтересів

Невизначений 
порядок 

оприлюднення  
рішень сесії ради, 
виконкому

Відсутній порядок 
публікації проектів 
рішень за 20 
робочих днів до 
розгляду

Відсутній механізм 
ініціювання 
громадських 
слухань, місцевої 
ініціативи

НАЙВІДКРИТІШІ РАДИ

Завдяки діяльності коаліції, вдалося значно 
підвищити рівень прозорості багатьох рад. Деякі з 
них, як наприклад Вінницька обласна рада, 
виконали усі рекомендації Центру.

ДИНАМІКА ЗМІН

За час діяльності коаліції рівень виконання нового 
антикорупційного законодавства у 56 обраних 
місцевих радах зріс з 12% до 44%. 

33



ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПАРТІЙ - ЯК 
ПОЗБАВИТИ ОЛІГАРХІВ ВПЛИВУ НА 
ПОЛІТИКУ
Чи можна викорінити корупцію, якщо самі партії, що формують владу, лишаються 
корумпованими? Політичні партії в Україні десятиріччями фінансувалися за рахунок 
олігархів, які після обрання депутатів отримували свої дивіденди у вигляді податкових 
знижок, дотацій та корупційних схем. Центр «Ейдос» спробував зламати таку 
систему. 

Центр «Ейдос» спільно з Transparency International 
Ukraine та за участі українських  та міжнародних 
експертів розробив інноваційний законопроект 
«Щодо запобігання та протидії політичній корупції», 
який отримав  у Верховній Раді реєстраційній номер 
2123а. Офіційними (де-юре) авторами законопроекту 
стали народний депутат від БПП Сергій Лещенко, 
вівіце-спікер ВР Андрій Парубій та депутат від 
«Самопомочі» Єгор Соболєв.

Під час розробки документу ми керувались 
принципами, рекомендованими європейськими 
партнерами та інституціями (Венеціанською комісією, 
ОБСЄ, Міжнародною фундацією виборчих систем): 
обмеження розмірів приватних внесків, забезпечення 
балансу між публічним (державним) та приватним 
фінансуванням, справедливі критерії публічної 
фінанфінансової підтримки, прозоре фінансування та 
звітність, незалежні механізми регулювання та 
відповідні санкції за порушення цих вимог.

Законопроект передбачав впровадження щорічного 
державного фінансування партій. Одночасно 
встановлювались обмеження щодо джерел 
фінансування партій, передвиборної агітації, 
обмеження сум внесків від однієї особи, 
щоквартальне оприлюднення партіями детальних 
звітів про майно, доходи і витрати тощо.

«Ейдос» провів масштабну адвокаційну кампанію 
закону. Були підготовлені та опубліковані у провідних 
ЗМІ більше  двох десятків статей та прес-релізів, 
створено та поширено два анімаційних ролика, які 
розповідали про суть та зміст закону, проведено дві 
прес-конференції, ряд круглих столів у Києві та 
регіонах, а також навчено більше 60 активістів, які 
займалися просуванням зазаймалися просуванням закону.

8 жовтня 2015 року Верховна Рада України 
проголосувала за державне фінансування партій, 
прийнявши закон           №2123-а «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо запобігання та 
протидії політичній корупції». Фінансування партій із 
державного бюджету почало здійснюватись із 1 липня 
2016 року. Гроші отримали політичні партії, які 
попотрапили до парламенту чинного скликання. Після 
наступних парламентських виборів кошти 
отримуватимуть усі політичні партії, що набрали 
принаймні 2% голосів. 

Державне фінансування партій у 2016 році почалось 
лише з третього кварталу і було надано лише тим 
парламентським партіям, які подали у визначеному 
законом порядку документи, звіти про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру, 
оформлені з дотриманням вимог законодавства, за 
перший і другий квартал 2016 року, а також внесли 
неонеобхідні зміни до своїх статутів.

щоквартально, не пізніше ніж на 40 день 
після закінчення звітного кварталу партія 
подає звіт про свої доходи, витрати, 
майно та фінансові зобов’язання 

звіт підписується керівником партії і  
засвідчується печаткою, подається у 
паперовій формі та в електронному 
вигляді і публікується онлайн

публікації підлягає також інформація від 
кожної місцевої організації політичної 
партії зі статусом юридичної особи про її 
надходження, видатки, майно тощо

до звітів додаються копії документів, 
що підтверджують відображені  
відомості, копії фінансових звітів  
виборчих фондів партії та її кандидатів 

НОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПАРТІЙ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ



КЛЮЧОВІ 
МОЖЛИВОСТІ 
ПОРТАЛУ

Переглянути візуалізації 
партійних фінансів та 
порівняти їх між собою

Прочитати новини, статті 
та аналітику на тему 
грошей партій

ДОСТУПНІ 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Спонсори партії

Співвідношення доходів 
та витрат

Власна та орендована 
нерухомість, автомобілі

Банки, якими користується 
партія

Структура доходів 
та видатків

Центр «Ейдос» став першою організацією, що 
системно зайнялася аналізом цих звітів. На основі 
аналізу були підготовлені статті про фінансове 
становище усіх найрейтинговіших політичних партій, 
в тому числі і непарламентських. 

ППочинаючи з липня 2016 року коаліція розпочала 
моніторинг виконання закону про державне 
фінансування партій на центральному та 
регіональному рівнях.

ЗЗібрані кількісні дані лягли в основу розробки 
онлайн-порталу «Партійна каса». Під час  cтворення 
порталу ми прагнули зробити інформацію про 
політичні партії цікавою та зручною для різних 
категорій користувачів: аналітиків, активістів, 
журналістів, політиків та кожного виборця. 

ААналітичний відділ Порталу проводить власні 
розслідування та щоквартально оприлюднює 
результати моніторингу даних зі звітів партій.

ФункціоналФункціонал порталу дозволяє візуалізувати великі 
масиви даних за низкою показників (вартість, кількість, 
розмір, проміжок часу, географічне розташування, 
тощо), порівнювати дані зі звітів партій між собою та 
за різні проміжки часу з можливістю завантажити 
будь-який графік чи діаграму, а також переглядати 
деталізовані дані у форматі таблиць. Тут зібрані дані із 
звітівзвітів партій про майно, доходи, витрати, борги і 
зобов’язання фінансового характеру, в тому числі: 
повний перелік донорів партій, банківські рахунки та 
рух коштів на них,  місцеві осередки та майно партій,  
джерела фінансування та статті витрат, деталізована 
інформація про розпорядження бюджетними 
коштами тощо.

Портал «Партійна Каса» – 
зручний інструмент для аналізу 
даних про фінансову діяльність 
політичних партій, а також 
платформа для збору, обробки 
та аналізу ключової інформації 
про діяльність політичних сил 
України.України.
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АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ ЦЕНТРУ

Уже 7 років ми активно займаємось аналітичною діяльністю. 
Аналітика вплетена в проектну діяльність Центру і є невід’ємною 
складовою більшості ініціатив. Разом з тим, ми продовжуємо 
реалізовувати проекти та надавати послуги, ключовим змістом 
якого і є створення аналітичних продуктів, таких як методології, 
shadow reports, policy briefs, policy papers та інші. 

ППротягом своєї історії ми підготували сотні аналітичних 
документів, 44 з яких вийшли друком. Окремі посібники мають 
рекомендації навчальних закладів для ознайомлення студентами. 
Також ми практикуємо поширення результатів аналітичних 
досліджень через статті у ЗМІ, що не відповідають критерім 
аналітичного документу, проте дозволяють донести результати 
до більшої кількості людей. Аналітичні статті експертів Центру 
ререгулярно виходять у таких виданнях як «Українська правда», 
«Дзеркало тижня» та інших. 

Ключові теми, яким присвячені наші аналітичні продукти – це 
бюджетна та антикорупційна політика, доступ до публічної 
інформації, вибори. Ми аналізуємо як документи (закони та 
законопроекти Верховної Ради, підзаконні акти Кабміну та органів 
місцевого самоврядування тощо) так і політики у різноманітних 
сферах. 

УУ 2014 році Центр проводив першу в Украхні Школу аналізу 
законопроектів, також базове навчання аналітиці включене у інші 
навчальні програми «Ейдосу».

Ми надаємо послуги з розробки стратегій розвитку міст, 
фасилітуємо розробку політик і програм державних органів та 
політичних партій. 
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АНАЛІЗ ПОЛІТИК
У 2013-2014 роках ми проводили масштабний аналіз спроможності місцевого 
самоврядування України до реалізації державної гендерної політики, а у 2015-2016 
роках – щодо спроможності реалізації політики забезпечення прав переселенців. У 2015 
році вийшло грунтовне аналітичне дослідження Центру щодо стратегій розвитку 
міст та бюджетної політики обласних центрів. 

У 2013-2014 роУ 2013-2014 роках ми проводили повне аналітичне дослідження роботи Комітету 
Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної 

АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ
У 2013-2015 роках Центр проводив системний аналіз законопроектів Верховної Ради на 
предмет наявності корупційних ризиків. За цей час було проаналізовано близько сотні 
законопроектів, значна частина з яких містила корупційні норми. У 2013-2014 роках ми 
також проводили антикорупційний аналіз актів Кабінету Міністрів. 

ВИДАННЯ НА ТЕМУ    
БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

- Політична корупція: як розпізнати та подолати

- Опитування виконавців Закону “Щодо запобігання 
та протидії політичній корупції”

-- Посібник “Ключові проблеми на шляху 
ефективного впровадження ProZorro в медичних 
установах на місцевому рівні”

- Функціонування Єдиного веб-порталу 
використання публічних коштів (Є-Data)

- Реформування системи державних закупівель в 
Україні у 2014 – 2015 рр.

-- Policy paper «Як запобігти зриву та затягуванню 
державних закупівель у сфері оборони»

- Policy paper “Як подолати зволікання з державними 
закупівлями у сфері охорони здоров’я у 2015 році”

- Практичний коментар “Законодавчі засади 
здійснення державних закупівель у сфері охорони 
здоров’я”

-- На шляху до державного фінансування політичних 
партій

- Законодавчі засади здійснення державних 
закупівель для силових структур

- Корупція: від локальної до державної

-- Громадський інструментарій моніторингу і 
оцінювання використання бюджетних коштів на 
місцевому рівні

- Як контролювати державні закупівлі на місцевому 
рівні
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ВИДАННЯ НА ТЕМУ 
ПРОЗОРОСТІ ВЛАДИ

- Методологія оцінки стану виконання законодавства 
та впровадження кращих практик органами 
місцевого самоврядування в сфері залучення 
громадськості до участі в бюджетному процесі та 
громадського моніторингу 

-- Методологія оцінки рівня забезпечення доступу до 
публічної інформації суб’єктами владних 
повноважень

- Інструкція з використання порталу «Відкритий 
бюджет»

- Як забезпечити доступ до публічноі інформаціі: 
шпаргалка для розпорядників

-- Моніторинг забезпечення міськими радами 
доступу до публічної інформації

- Кращі практики бюджетної прозорості та 
підзвітності органів місцевого самоврядування

- «Трискладовий тест». Принципи та правила 
застосування

-- Посібник “Публічна інформація: посібник із 
застосування трискладового тесту”

- Посібник “Службова інформація: порядок 
віднесення та доступу”

- Посібник «Бюджетна прозорість місцевої освіти»

- Доступ до публічної інформації, частина 1

- Доступ до публічної інформації, частина 2

-- Абетка з доступу до публічної інформації



Центр «Ейдос» починав свою історію 
саме як освітня, тренінгова організація. 
За 10 років історії ми розробили більше 
20 навчальних програм та провели 
близько 300 різних навчальних заходів. 
Кількість учасників цих заходів нараховує 
тисячі і, ймовірно, за кілька років досягне 
попозначки в десять тисяч чоловік. 

Першим проектом, який реалізував Центр «Ейдос», 
стала серія з 12 семінарів «Як налагодити ефективну 
діяльність регіональним НУО». Перші з них були 
організовані ще до офіційної реєстрації, решта – 
протягом 2007-2008 років. Лекторами на цих семінарах 
були представники найпотужніших на той час 
громадських організацій. 420 чоловік, які взяли участь у 
тренінтренінгах у 12 областях стали першими, хто відвідав 
навчальні заходи «Ейдосу». 

У 2008-2009 роках Центр організував серію з 8 
семінарів на тему міфів співпраці України та НАТО та 8 
семінарів з розробки та реалізації регіональної 
політики. У 2010 з’явилася вже згадана Вища Політична 
Школа, а з 2011 року, коли Центр перейшов з 
навчальної до моніторингової, адвокаційної та 
антикорупційної діяльності, навчальні програми часто 
стставали складовими більших проектів. 

У 2012 році, перед парламентськими виборами, Центр 
проводив також серію заходів, присвячених протидії 
маніпуляціям під час виборчого процесу та технікам, які 
можуть допомогти звичайним громадянам боротися з 
такими маніпуляціями. 

У 2010-2013 роках до лініційки навчальних програм 
«Ейдосу» додалися численні тренінги та семінари з 
протидії корупції, моніторингу державних закупівель, 
доступу до публічної інформації. Пізніше додалися 
навчальні програми з використання таких інструментів 
як портал публічних фінансів Є-data, ProZorro, системи 
«Відкритий Бюджет», проведення журналістських 
ророзслідувань за допомогою відкритих реєстрів тощо. 
Першим в Україні Центр почав проводити навчання з 
виявлення корупції у фінансових звітах політичних 
партій, з протидії конфлікту інтересів у органах 
місцевого самоврядування, із запровадження етичних 
кодексів у органах влади тощо. Усі ці навчальні 
програми є складовими більших проектів.

Навчених активістів та експертів ми часто залучаємо 
як волонтерів та регіональних партнерів в рамках 
проектної  діяльності. У багатьох випадках тренінги 
Центру ставали для активістів відправною точкою для 
того, щоб піти в політику або перейти на роботу в 
неурядові організації. 

ММи віримо, що часто причиною провалу реформ, 
особливо на місцевому рівні, є не свідомий саботаж, а 
відсутність необхідних знань серед чиновників. Тому 
багато з наших програм спрямовані саме на них. 

ХХоча серед навчальних програм Центру превалюють 
тренінги, спрямовані на прищеплення практичних 
навичок, ми продовжуємо створювати і нові 
світоглядні програми. Так у 2016 році була запущена 
серія семінарів «Економічний вимір прийняття 
політичних рішень», що покликаний прояснити 
активістам вплив економіки на політику в реаліях 
України.України. Спільно з Малою академією наук був 
запущений проект для школярів «Агенти змін», який 
направлений на світоглядний розвиток найбільш 
здібних школярів України. 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
ЧЕРЕЗ ЯКІ ПРОЙШЛИ 
ТИСЯЧІ
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КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЦЕНТРУ 
ПРОДОВЖУЄ ЗРОСТАТИ





ПРОТИДІЯ КОНФЛІКТУ 
ІНТЕРЕСІВ У МІСЬКИХ 
РАДАХ
УУ 2016 році ми спробували привернути увагу і бодай 
частково вирішити проблеми одного з 
найпоширеніших в Україні корупційних явищ – 
конфлікту інтересів, коли людина, яка приймає 
рішення може отримувати від цих рішень 
безпосередню вигоду. 

ММи вирішили спробувати вирішити питання конфлікту 
інтеерсів на рівні нормативних документів місцевих 
рад. Був проведений юридичний аналіз 
нормативно-правових актів 28  органів місцевого 
самоврядування щодо відповідності їх положень 
законодавству в сфері запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів. Аналітики виявили, що у 21 
ороргана влади питання запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів не закріплено належним чином. 
Щоб допомогти вирішити проблему, ми надіслали їм 
22 рекомендації. 

Було направлено 3 заяви до прокуратури та подано 3 
позовні заяви до суду щодо оскарження порушення 
вимог із запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів (по 1 заяві в прокуратуру та 1 позовній заяві в 
кожному регіоні)

ММи отримали 54 повідомлення про можливі факти 
конфлікту інтересів в діях представників місцевого 
самоврядування. За результатами юридичного аналізу 
(наявність факту порушення, доказової бази, 
підслідність саме НАЗК) юристи Центру відібрали 37 
кейсів та підготували заяви до Національного 
агентства з питань запобігання корупції.

ББуло розроблено 3 види інфографіки – для державних 
службовців, для депутатів місцевих рад та для 
громадських активістів. Оскільки під час реалізації 
проекту велася активна інформаційна кампанія, до 
Центру «Ейдос» почали звертатися представники 
інших місцевих рад (з інших областей, не задіяних 
в проекті) та громадські активісти з проханням 
допомогтидопомогти в складенні порядку врегулювання 
конфлікту інтересів

У рамках реалізації проекту було 
проведено 3 семінари для державних 
службовців місцевих адміністрацій та 
депутатів місцевих рад – в м. Херсон, м. 
Дніпро та м. Рівне.

Також Центр «Ейдос» планує 
довести до логічного завершення відкриті в 
рамках реалізації проекту справи в 
прокуратурі, слідкувати за розглядом заяв, 
переданих в НАЗК та брати участь у судових 
засіданнях у справах, що розглядаються у 
Дніпровській та Рівненській областях.

ЄДИНА МЕТОДОЛОГІЯ 
ОЦІНКИ ДОСТУПУ ДО 
ІНФОРМАЦІЇ
ККомплексна методологія оцінки рівня забезпечення 
доступу до публічної інформації органами влади. 
Методологію можна застосовувати для оцінки як 
ОМС, так і органами центральної влади.  Методологія 
складається з 4 розділів, за допомогою яких можна 
оцінити: а) рівень імплементації інформаційного 
законодавства у офіційних документах органів влади; 
б)б) рівень надання публічної інформації на запити; в) 
рівень наповнення офіційних сайтів публічною 
інформацією; г) рівень безпосереднього доступу до 
публічної інформації в приміщеннях.

Методолгія побудована на двох засадах: 1) 
об’єктивності – дослідження відображає реальний 
стан виконання вимог законодавства незалежно від 
суб’єктивного ставлення моніторів до об’єкта 
дослідження, та 2) законності – дослідження 
засновано на вимогах, що пред’являються чинним 
законодавством щодо порядку забезпечення доступу 
до інформацдо інформації суб’єктів владних повноважень.
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РЕФОРМА 
МЕДИЧНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ
2016 рік став роком ProZorro. У тендерній сфері 
нарешті запанував принцип «всі бачать все». Відтепер 
будь-який пацієнт зможе перевірити, які ліки закупила 
поліклініка чи в якій лікарні запланований ремонт.

РРазом з тим, всевідкритість дала зрозуміти природу 
сис- темних проблем в сфері забезпечення медичних 
установ. Це і відмова від конкуренції, і закупівлі за 
завищеними цінами, і низький рівень професійності 
тендерних комітетів. Ми поставили собі за мету 
визначити альтернативні рішення до існуючих 
проблем. 

ММи перевірили закупівлі 505 медичних установ 24 
обласних центрів, у тому числі департаменти міських 
рад обласних центрів (крім м. Сімферополь та м. 
Севастополь, АР Крим), клінічні лікарні, пологові 
будинки, стоматології, центри крові, диспансери, 
дитячі лікарні, дитячі спеціалізовані санаторії, центри 
екстреної медичної допомоги, психоневрологічні 
лікарнілікарні та інші. Загалом проаналізовано тендерні 
контракти на суму 253 млн. гривень, які укладені 
протягом 01 серпня — 23 листопада 2016року.

Однією з ключових проблем виявилася надзвичайна 
кількість неконкурентних тендерів.  Загалом із 24 
обласних центрів рішення про проведення 
конкурентних допорогових закупівель існують лише у 
14 міст. Навіть у тих містах, де конкурентні допорогові 
закупівлі затверджені, у рішеннях місцевої влади є 
суттєві винятки, які корегують результати тендерів.

Із чверті мільярда гривень витрачених загалом, 35% 
складає сума контрактів неконкурентних допорогових 
закупівель (90 млн. гривень). При цьому у 13 обласних 
центрах із 24, суми неконкурентних допорогових 
закупівель переважають суми конкурентних 
надпорогових.

УУ 5 містах за вказаний період медичні установи взагалі 
не укладали контракти на конкурентних надпорогових 
закупівлях.

Паралельно був надісланий офіційний запит до 96 
лікарень (по чотири лікарні на область), які першими 
перейшли на пілотний проект ProZorro, щоб з̀ясувати 
можливі технічні проблеми у проведенні торгів онлайн.

ССеред знайдених ризиків, які стоять перед Prozorro, 
можна також відмітити негативну реакцію 
представників місцевої влади, інформаційний шум, 
запровадження закупівль через клони Prozorro у деяких 
містах, практики втручання в результати тендерів через 
суд тощо. 

ННа основі зібраної інформації експерти Центру 
підготували посібник «Ключові проблеми на шляху 
ефективного впровадження ProZorro в медичних 
установах на місцевому рівні» та рекомендації, що були 
прийняті Міністерством економічного розвитку.
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В УСІХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ МИ 
ПЕРЕВІРИЛИ НА ПРЕДМ’ЕТ 
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ ЩОБ ЗНАЙТИ 
ПОРУШЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ

МЕДИЧНИХ 
ЗАКЛАДІВ505



ШКОЛА «ЕКОНОМІЧНИЙ 
ВИМІР ПРИЙНЯТТЯ 
ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ»
У минулому році ми першими в Україні запустили 
базовий навчальний курс, який покликаний пояснити 
взаємозв’язок політики та економіки. 

ММета семінару - дати молодим політикам необхідні 
знання для базового розуміння ключових сучасних 
економічних концепцій і можливості їх практичного 
застосування для вирішення економічних і соціальних 
проблем України на державному та локальному 
рівнях.

УУ рамках програми семінару учасники отримували 
знання про базові економічні поняття, бюджетний 
процес на загальнодержавному та місцевому рівнях, 
зв’язок між економічними моделями, ідеологіями та 
цінностями, досвід ліберальних реформ різних країн, 
методи ефективного контролю за бюджетами свого 
міста, області, країни.

ООсобливі дискусії викликали питання економічних 
проблем та перспектив України,  деяких 
альтернативних сучасних економічних концепцій, 
цінностей лібералізму тощо.

Експерти Центру розробили та запустили новий 
унікальний формат роботи з активістами 
регіональних громадських організацій за принципом 
бізнес-інкубаторів. 

ННа першому етапі учасники проекту пропонували 
свої ідеї для втілення у регіоні, а експерти Центру 
обирали найкращі з них. На другому - конкурсанти 
проходили навчання у сфері адвокації, протидії 
корупції, комунікацій тощо. Після навчання учасники 
доопрацьовували свої ідеї і подавали заявки на 
фінансування від Німецього офісу з міжнародного 
співробітниспівробітництва. 

На останньому етапі, що має пройти вже у 2017 році,, 
учасники отримають кошти від Німецького 
товариства з міжнародного співробітництва і 
впроваджуватимуть у своєму регіоні проект під 
керівництвом менторів з числа експертів Центру 
«Ейдос». 

43

ШКОЛА ДЛЯ 
ПІДЛІТКІВ «АГЕНТИ 
ЗМІН»
ДДиректор Центру Ольга Будник та експерт Сергій 
Корнилюк долучилися до запуску першої школи для 
активних школярів «Агенти змін». Школа була 
організована Малою академією наук спільно з Центром 
Ейдос», БФ «Діти надії та любові» та молодіжною 
ініціативою «Серце в долоньках». 

ППодібна школа вперше реалізовується в Україні. 
Основна ідея – це виховання у молоді громадянської 
свідомості за допомогою неформального 
інтерактивного навчання. Таке навчання передбачає 
формування практичних навичок і відповідальності у 
школярів шляхом обговорень і практичних вправ.

ННа заняттях учні розмовляли про цінності, мрії та 
проекти, розмірковували над їхнім реальним втіленням 
у суспільному житті. У результаті школярі мали 
запропонувати ініціативи, які вони хочуть реалізувати у 
своєму населеному пункті, і з червня по вересень уже 
розробляли їх. Спочатку учнів було 48, але після 
другого етапу залишилося 22. До третього дійшли ті, 
які які успішно завершили свої проекти.

Власне останній етап школи – це презентація 
учасниками своїх ініціатив у столиці перед тренерами, 
журналістами, представниками громадських 
організацій і тими, кому це цікаво.

Під час третього етапу школярі вдосконалювали 
навички презентації проектів, ділилися думками щодо 
цінностей сучасної молодої людини, персонального 
лідерства і як не загубитися у світі можливостей, 
говорили про кохання та сім’ю. Допомогти розкрити ці 
теми організатори запросили знаних спікерів, зокрема 
архиєпископа УГКЦ Любомира Гузара, лідера 
українсьукраїнського інді-поп-рок гурту «Крихітка» Кашу 
Сальцову та інших.

А ще агенти знову ділилися своїми мріями для того, 
щоб не втратити запал після реалізованого проекту і 
продовжувати «чаклувати» у своїх містах.



ПОРТАЛ ПРО 
ПАРТІЙНІ ФІНАНСИ
У 2016 році був розроблений і запущений сайт 
partkasa.org. Він містить найдетальнішу інформацію про 
доходи і витрати політичних партій в Україні, як 
парламентських, так і позапарламентських, але 
популярних партій. 

СайтСайт містить інформацію про: доходи та видатки (в 
тому числі регіональних осередків партій); усіх осіб, які 
здійснювали у 2016 році внески на користь партій; 
борги; рухоме та нерухоме майно, а також 
нематеріальні активи; майно, що знаходиться в оренді 
партій; банки, у яких утримуються кошти. Уся 
інформація доступна у вигляді графіків.

ТТакож журналісти порталу системно перевіряють 
фінансові звіти партій, проводять розслідування тощо. 

Детальніше про проект можете почитати на ст. 35. 

НОВІ МОДУЛІ 
ВІДКРИТОГО БЮДЖЕТУ
УУ 2016 році були продовжені роботи над розробкою 
програмного забезпечення для візуалізації бюджетних 
даних «Відкритий бюджет». Протягом року до системи 
приєдналося 34 органи влади, які раніше не 
публікували відкритої інформації про свій бюджет. У 
2016 році були допрацьовані модулі «Карта ремонтів», 
«Порівняння бюджетів», «Ключові показники». Повністю 
бубуло створено модуль відображення інформації з 
порталу e-data, який дозволяє суттєво розширити 
базові можливості єдиного порталу використання 
публічних коштів для відслідковування витрат міських 
установ чи комунальних підприємств. 

Також протягом року було оновлено дизайн сайту і 
деяких модулів. 

Детальніше про портал можна прочитати на ст. 22. 

РЕБРЕНДИНГ
У 2015 році ми зрозуміли, що наші назва, лого та 
візуальні елементи більше не передають сутність 
Центру Після довгих стратегувань ми знайшли назву та 
візуальні образи, які резонують з тим, що ми робимо 
сьогодні.

ЗЗ 5 квітня 2016 року Центр політичних студій та 
аналітики став Центром «Ейдос». В рамках ребрендингу 
ми змінили назву, логотип та візуальний стиль, 
розробили новий сайт, брендбук, дизайн сувенірів, 
канцелярських приладів тощо. Усі роботи здійснювались 
силами комунікаційного відділу Центру. 

УСІ ПРОЕКТИ ЦЕНТРУ              
У 2016 РОЦІ

Моніторинг фінансування політичних сил - основа 
доброчесності української політики;

Забезпечення потреб та дотримання прав 
внутрішньо переміщених осіб;

Реформа публічних фінансів під контролем 
громадськості;

ВВпровадження ефективних механізмів запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів в органах 
місцевого самоврядування;

Створення і впровадження державної системи 
контролю за коштами (Відкритий Бюджет);

Місцеві бюджети під контролем громадських та 
пацієнтських організацій;

ППідтримка прозорості державних закупівель;

Створення та провадження етичних кодексів;

Здійснення адвокасі кампанії з імплементації нового 
антикорупційного законодавства органами 
місцевого самоврядування;

Забезпечення ефективних медичних витрат;

РРозробка єдиної методології моніторингу доступу 
до публічної інформації в рамках платформи    
«Омбудсман+»;

Навчальні семінари з користування порталом 
Є-data;

Вища політична школа: нові принципи лідерства;

Семінари «Секрети успіху громадських організацій»;

ССемінари «Економічний вимір прийняття 
політичних рішень»;

Теплиця соціальних ініціатив;

Посилення адвокаційної діяльності у сфері 
прозорості та підзвітності органів влади через 
відновлення інституційної спроможності Центру 
«Ейдос».
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МИ ДОСЛІДЖУЄМО НЕ ТЕ, ХТО 
ПРАВИЙ І ХТО НЕ ПРАВИЙ,

А ЩО ПРАВИЛЬНО І ЩО 
НЕПРАВИЛЬНО

АРІСТОТЕЛЬ



ПОСЛУГИ, ЯКІ 
НАДАЄ ЦЕНТР

Підготовку аналітичних матеріалів – лаконічних, об'єктивних та неупереджених 
досліджень щодо того чи іншого питання без готових висновків, але з 
альтернативними варіантами розвитку ситуації. На підставі цих матеріалів, які 
містять дослідження різних аспектів піднятого питання, депутат може 
сформувати власну позицію, підкріплену фактами та аргументами.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО?

НАВІЩО 
ЦЕ РОБИТИ?

ЯКІ
НАСЛІДКИ?

СВІТОВІ
РІШЕННЯ

Це підвищує якість процесу 
прийняття політичних рішень та 
запропонованих проектів 
нормативно-правових актів 
депутатами місцевої ради, 
запровадивши практику 
прийняття рішень на основі 

даних.даних.

У багатьох країнах світу при 
парламентах існують допоміжні 
апарати (дослідницькі центри), які 
спеціалізуються на підготовці 
аналітичних досліджень на запит 
депутата. Такі центри існують в 
Канаді, США, Австрії, Італії, Польщі, 
УгУгорщині тощо. Їх основна функція 
- забезпечення професіоналізму 

роботи парламентарів.
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У наш час одній людині неможливо 
охопити усі сфери суспільного життя, 
економіки, внутрішньої та зовнішньої 
політики. Для прийняття якісних 
рішень депутатами місцевих рад, їм 
необхідно осмислити полярні погляди 

на ту чи іншу проблему, 
проаналіпроаналізувати політичні інтереси 
різних груп стейкхолдерів.  Без 
належної підготовки та збору 

інформації неможлива хороша робота 
жодного представника влади.



економічні аспекти;

юридичні аспекти;

антикорупційна експертиза;

позиція лідерів суспільної думки, 
громадських активістів;

стан імплементацстан імплементації або аспекти 
майбутньої імплементації;

статистичний аналіз.

факти;

статистичні дані;

історичні передумови;

позиція лідерів суспільної думки;

аналіз юридичних та економічних 
аспектів тощо.

ПІДГОТОВКА ТА ОЦІНКА 
ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО- 
ПРАВОВИХ АКТІВ ТА НОРМ

МОНІТОРИНГ І ПІДГОТОВКА 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО 
АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ 
ДЕРЖАВНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ 
ПОЛІТИКИ

ЦЕНТР “ЕЙДОС” ПРОПОНУЄ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:

Інформація береться з відкритих джерел та систематизується. Дослідники не роблять 
власних висновків та не дають рекомендацій. Вони готують максимально повну 
інформаційну картину для найбільш об’єктивного висвітлення проблематики з того чи 
іншого питання. 



ПОСЛУГИ, ЯКІ 
НАДАЄ ЦЕНТР

Центр «Ейдос» проводить тренінги, семінари, освітні заходи з 2007 року. Серед 
наших партнерів, які запрошують до викладання та спільних освітніх проектів: 
Національний Центр «Мала академія наук України», Львівська бізнес школа УКУ, 
Українська Академія Лідерства та інші. 

Серед випускників наших освітніх заходів: керівники департаментів місцевих рад, 
заступники міських голів та губернаторів, депутати місцевих рад, представники 
молодіжних політичних організацій, громадські активісти, студенти, школярі. 

ОСВІТНІ 
ПОСЛУГИ

МИ ПРОПОНУЄМО

Щоб надавати якісні освітні послуг, які містять 
ціннісний аспект, практичний компонент, аналіз 
філософських змістів, поточної ситуації та 

оцінку перспектив майбутнього!

Підготовку та проведення семінарів, тренінгів, 
освітніх заходів для представників політичних 
партій, молодіжних політичних та/або 

громадських організацій, активних громадян. 

ТРЕНІНГИ НА ТЕМУ

Стратегічне планування;
Кращі практики електронного 
врядування;
Інструменти боротьби з 
корупцією;
Державні закупівлі;
ААдвокація;
Фінансова грамотність;
Комунікація;
Фандрейзинг;
Проектний менеджмент;
Лідерство;
ЕЕкономічний вимір прийняття 
політичних рішень;
Економіка для «чайників»;
Публічна політика;
Інформаційний менеджмент. 



В процесі управління організацією, державною структурою, об’єднаною 
територіальною громадою, часто виникає проблема браку інформації для 
прийняття зваженого, стратегічного управлінського рішення. Брак часу та 
нестача відповідних професійних компетенцій серед членів команди не дозволяє 
деколи узгодити позиції різних стейкхолдерів та напрацювати спільне рішення. 

ЦЦентр «Ейдос» маючи багаторічний досвід співпраці з представниками різних сфер 
(в т.ч. державними діячами, політичними акторами, представниками громадського 
середовища) може провести якісні аналітичні дослідження, надати рекомендації 
та спільно напрацювати план розвитку організації, політичного утворення, 
громади, органу місцевого самоврядування. 

КОНСАЛТИНГ

Щоб сприяти розвитку організацій, громад, органів 
місцевого самоврядування напрацьовуючи спільно з 
ними плани розвитку, впровадження інноваційних 
практик діяльності та управління, підвищувати їх 
інституційну спроможність. 



ПАРТНЕРИ ПРО НАС

Ціль моєї роботи в уряді – це побудова нової 
ефективної системи охорони здоров’я. Головним кроком 
на цьому шляху є викорінення корупції у медицині. 
Одним із найбільших партнерів МОЗ у цьому питанні є 
Центр «Ейдос». Експертами Центру було 
проаналізовано сотні тендерів на предмет корупційних 
ризиків, розроблено методичні матеріали щодо 
поперпопередження корупції у лікарнях, а головне – на 
початку 2017 року вони долучилися до організації 
наймасштабнішого за всю історію України 
Всеукраїнського Форуму “Перша допомога у боротьбі з 
корупцією в охороні здоров’я”. На ньому зібралося понад 
200 людей з усіх регіонів, щоб разом домовитися про 
те, як ми долатимемо найбільшу нашу хворобу – 
ккорупцію. І я вірю, що у нас все вийде, доки є такі 
партнери як Центр «Ейдос».

УЛЯНА СУПРУН
виконуюча обов’язків 
Міністра охорони здоров’я

ВАЛЕРІЯ ЛУТКОВСЬКА
Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини

Центр «Ейдос» - це команда однодумців, яка не боїться 
викликів. Саме завдяки їх наполегливій праці, разом із 
іншими громадськими організаціями, було проведено 
безліч зустрічей для інформування депутатів на місцях 
щодо роботи етичного кодексу та необхідності його 
прийняття, відправлено сотні листів для перевірки 
відкритості органів влади до громадян, проведено 
дедесятки консультацій та робочих зустрічей, випущено 
тематичні посібники. І це далеко не повний перелік 
активностей, які Офіс Омбудсмена встиг реалізувати 
за час нашої співпраці разом із Центром. Сподіваюся, 
ми і на далі рухатимемось нога в ногу у сфері 
реформування державної служби.
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Після Революції Гідності стало очевидним, що багато 
сфер життя вимагають докорінного реформування. 
Однак аналізуючи успішні реформи останніх 3 років 
можна впевнено сказати, що тільки там вдалося 
досягти успіху, де урядовці і парламентарі обєднали 
зусилля з громадськими організаціями і разом 
працювали над вирішенням спільного завдання. І саме 
гргромадскі організовції нової якості стали ініціаторами і 
локомотивами деяких реформ. Портал використання 
пулічних коштів (єДата), який зробив прозорими всі 
витрати публічних коштів став моживим саме 
завдяки такоми об’єданню зусиль. Команда Центру 
«Ейдос», яка придумала та ініціювала його створення, 
стала справжнім громадським чемпіоном у 
впровавпровадженні та просуванні спочатку ідеї створення 
такого порталу, я після запуску Порталу, вся команда 
Ейдосу стала постійний партнером в його просуванні, 
покращанні і розширення роботи. І сьогодні Портал 
став одним із головних засобів протидії та 
попередження корупції і відвищення ефективності 
державних витрат. Велика подяка Віктору Тарану 
оособисто та всій команді Ейдосу за попередні роки 
роботи. Я пишаюся нашими спільними результатами і 
впевнена, що попереду їй ще більше.

ОКСАНА МАРКАРОВА
заступниця міністра Фінансів

АРТЕМ МИРГОРОДСЬКИЙ
керівник секретаріату
Реанімаційного Пакету Реформ

Центр "Ейдос" відіграв значну роль у заснуванні та 
інституційному розвитку РПР.  Ейдос як експертна 
організація взяла активну участь у роботі 
антикорупційної групи та групі публічних фінансів. 
Експерти "Ейдос" відіграли ключову роль в питаннях 
реформи Рахункової палати, НАЗК, відкритих даних, 
публічних закупівель, прозорості та фінансової 
піпідзвітності партій. 

Голова Центру "Ейдос" Віктор Таран взяв участь у 
органах управління і двічі переобирався в орган 
стратегічного управління коаліцією - Раду РПР.

Важливо відмітити ще один момент - Ейдос активно 
працює над імплементацію реформ в Україні. Саме 
тому чи не найбільше проектів з регіональним 
компонентом також на рахунку команди Ейдос. 

РПР - це коаліція сильних громадських організацій. Таких 
як Ейдос.



КОМУНІКАЦІЙНІ
МОЖЛИВОСТІ

Центр «Ейдос» має власний комунікаційний відділ і 
самостійно забезпечує повну інформаційну підтримку 
своїх проектів – від написання статей та ведення 
соцмереж до розробки інфографіки та створення 

соціальної реклами. 

За даними Українського інституту аналізу і 
менеджменту політики, Центр «Ейдос» займає 
третю сходинку за рівнем цитованості серед 

аналітичних центрів України. 

За рейтингом Think Twice UA та Центру 
контент-аналізу Центр «Ейдос» входить в 

десятку українських дослідницьких організацій з 
найвищою інформаційною потужністю.
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САЙТИ ЦИТОВАНІСТЬ В ЗАСОБАХ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТАТТІ ДЛЯ ЗМІ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ПОДІЇ ДЛЯ ЗМІРОЗРОБКА
МУЛЬТИМЕДІА

ІНФОРМАЦІЙНІ
КАМПАНІЇ

За 10 років ми провели сотні 
подій для ЗМІ за участю тисяч 

журналістів. 

У 2016 році таких заходів було 
42, їх відвідало близько 500 

журналістівЦентр системно випускає 
мультимедійні матеріали, такі як 
інфографіку, відеоролики, 
анімацію тощо. Протягом 

останніх 5 років кількість таких 
матеріалів постійно зростає.

У 2016 році ми випУ 2016 році ми випустили 60 
інфографік, 13 відеороликів,    2 з 
яких анімовані та 2 великих 

лонгріда.

Центр «Ейдос» активно 
використовує методи проведення 
інформаційних кампаній у своїй 
роботі. За час діяльності Центр 

провів або скоординував близько 30 
всеукраїнських інформаційних 
кампаній, деякі з яких тривали 
більше рокбільше року. Ще близько 90 
регіональних інформаційних 
кампаній здійснювалися 

регіональними координаторами 
Центру під керівництвом наших 

експертів. 

Центр публікує інформацію про 
свою діяльність у соціальних 
мережах Facebook, Twitter та 

Instagram. Кількість підписників на 
Facebook - 8019, у Twitter – 138, у 

Instagram – 86.  

За час роботи центру вийшло близько півтисячі статей експертів 
Центру у ЗМІ. З них у 2016 році – 82. 

Центр має налагоджені зв’язки з найпопулярнішими онлайн-ЗМІ – 
виданнями «Українська правда», «Лівий Берег», Liga.net, «Новое время», 

«Дзеркало тижня» та іншими.

Центр є одним із лідерів за рівнем цитованості 
серед українських аналітичних центрів. За 2016 рік 
у мережі доступно 2174 посилання на Центр 

«Ейдос». Загальна кількість посилань за час роботи 
(включно з посиланнями на Центр політичних 

студій та аналітики) – понад 10 тис. 

Ми підтримуємо роботу трьох інформаційних сайтів 
– сайту Центру «Ейдос», порталу про фінансування 
політичних партій «Партійна каса» та порталу про 
доступ до інформації «Знати, щоб діяти». 

Протягом 2016 року сайт Центру відвідали 65 тис 
разів. Це на 10 тис. більше, ніж минулого року.  

Центр «Ейдос»

eidos.org.ua

Партнійна каса

partkasa.org

Знати щоб діяти

access-info.org.ua



ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

були фінансово підтримані 
міжнародними та українськими 
партнерами у 2016 році

ПРОЕКТІВ

20
Отримав Центр на свою проектну 
діяльність протягом 2016 року

МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ, ТИС. ГРН



НАДХОДЖЕННЯ У 2016 РОЦІ

ВСЬОГО 9 361 112

Моніторинг фінансування політичних сил – основа 
доброчесності української політики

Створення та провадження етичних кодексів

Реформа публічних фінансів під контролем громадськості

Впровадження ефективних механізмів запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів в органах місцевого 
самоврядування

ССтворення і впровадження державної системи контролю 
за коштами (Відкритий Бюджет)

Вища політична школа: нові принципи лідерства

Здійснення адвокасі кампанії з імплементації нового 
антикорупційного законодавства органами місцевого 
самоврядування

Підтримка прозорості державних закупівель

ЗЗабезпечення ефективних медичних витрат

Семінари «Антикорупційні інструменти громадської 
діяльності»

Місцеві бюджети під контролем громадських та 
пацієнтських організацій

Прозорі Ради у Тернопільській та Черкаській областях

ССемінари «Економічний вимір прийняття політичних 
рішень»

Теплиця соціальних ініціатив

Розробка єдиної методології моніторингу доступу до 
публічної інформації в рамках платформи «Омбудсман+»

Забезпечення потреб та дотримання прав внутрішньо 
переміщених осіб

ММеханізм швидкого реагування» спільної програми 
Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення 
інформаційного суспільства в Україні»

Посилення адвокаційної діяльності у сфері прозорості та 
підзвітності органів влади через відновлення інституційної 
спроможності Центру Ейдос

Навчальні семінари з користування порталом Є-data

ВВнески фізичних осіб на статутну діяльність Організації

Міжнародний Фонд Відродження                                      
.

NDI

Міжнародний Фонд Відродження

Програма розвитку ООН в Україні     
.                                                                
.

ЄЄврокомісія                                              
.

Фонд ім. Конрада Аденауера

Pact, Inc                                                  
.                                                                
.

NED

ММіжнародний Фонд Відродження

Фонд Фрідріха Науманна «За свободу                 
.

Міжнародний Фонд Відродження       
.

Посольство США в Україні

ФФонд Фрідріха Науманна «За 
свободу»

GIZ

Програма розвитку ООН в Україні    
.

MATRA                                                    
.

ООфіс Ради Європи в Україні            

  .                                                           . 

Міжнародний Фонд Відродження        
.                                                               
.

GIZ

1 270 000                                         
.

1 100 180

730 000

696 150

              .

651 987651 987                                             
.

639 232

628 684                                                  
.                                                                
.

604 663

499 000499 000

392 175                    
.

339 750                    
.

329 265                  

261 450261 450                    
.

258 262

237 450                       
.

230 786                    
.

188 651188 651                        
.                                    
.

150 300                     
.                                     
.

131 623

21 50021 500



Усі успіхи Центру «Ейдос» –  це, в першу чергу заслуга команди професіоналів, які 
люблять свою роботу і слідкують за якістю усіх процесів. Кожен з працівників Центру 
є визнаним професіоналом у своїй сфері і досконало виконує свої обов’язки. 

У 2017 році з нами працює 16 чоловік, більшість з яких залишаються з нами протягом 
трьох і більше років. Знайомтесь з командою ідеалстів, які змінюють країну

КОМАНДА ЦЕНТРУ

ВІКТОР ТАРАН
голова Центру

ОЛЬГА БУДНИК
виконавчий директор

ГЛІБ КАНЄВСЬКИЙ
керівник відділу 
протидії корупції

ВОЛОДИМИР ТАРНАЙ
керівник бюджетного відділу

ДАРІЯ СЛИЗЬКОНІС
керівник відділу 

доступу до інформації

СЕРГІЙ КАРЕЛІН
експерт бюджетного відділу

ІННА ГРИЩЕНКО
менеджер відділу доступу

до інформації

ОЛЬГА ЗЕЛЕНЯК
експерт відділу 

боротьби з корупцією

ГЮНЕЛЬ БАБАКІШИЄВА
юрист, експерт



СЕРГІЙ КОРНИЛЮК
менеджер з організаційного 

розвитку

САШКО КУЛЬЧИЦЬКИЙ
менеджер з комунікацій

САША СТУПАКОВСЬКА
менеджер з комунікацій

ЯНА ЛИСЕНКО
головний бухгалтер

ПОЛІНА ОСТАПЕНКО
офіс-менеджер

ТЕТЯНА МАКСИМЕНКО
бухгалтер

ОЛЕНА ЗАЙЦЕВА
менеджер з

організаційних питань

НАЙ-
ГОЛОВНІШЕ
В ПРОЕКТАХ –

ЦЕ ЛЮДИ

ПОЛІНА ОСТАПЕНКО
офіс-менеджер







ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ                 
ТА АНАЛІТИКИ «ЕЙДОС»

Адреса: м. Київ, вул. Ділова, 22б, 2 пов.

Телефон: +38 (067) 506 8162

Е-mail: office@eidos.org.ua

eidos.org.ua

fb.com/EidosUa

РРеквізити для добровільних пожертв
Громадська організація «Об’єднання «Центр 
Політичних студій та аналітики»

ЄДРПОУ 35198392

р/р № 26005326309605

у АТ «Укрсиббанк», м. Харків

МФО 351005

ООбов’язкове призначення платежу : «Добровільна 
пожертва на розвиток статутної діяльності 
організації»
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