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Центр «Ейдос» – це аналітично-ресурсна
організація, заснована у 2007 році з метою
об’єднання зусиль громадськості задля
розбудови в Україні громадянського
суспільства, демократичних інститутів та
дієвого місцевого самоврядування.
Ми займаємось дослідженням державної
політики, кращих практик ефективного
державного адміністрування та
супроводом по їх впровадженню.
Місія Центру – побудова системи взаємної
відповідальності між органами влади та
громадянами України.
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ
ОРГАНІВ ВЛАДИ

ПОЛІТИЧНА ТА ГРОМАДЯНСЬКА
ОСВІТА

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

АНАЛІТИКА

АДВОКАЦІЯ

4

РОЗВІНЧУВАННЯ МІФІВ ПРО РЕФОРМИ
Ми провели гучну інформаційну кампанія для розвінчування міфів про 7
реформ: пенсійну, медичну, освітню, реформу протидії політичній корупції,
реформу децентралізації, реформу електронної демократії, реформу
електронних закупівель. Охоплення кампанії досягло понад 750 тис.
взаємодій у Facebook, а відеоролики, розроблені в рамках проекту, зібрали
сумарно 225 тисяч переглядів. За результатами прес-сніданків вийшло
більше 100 інформаційних матеріалів у ЗМІ.

ШКОЛА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПОЛІТИКА
Ми розробили новий тренінг про політичну відповідальність, який
викликав значний інтерес у молоді, залученої у політичні процеси
(конкурс 8 людей на 1 місце). Було проведено 2 школи у Вінниці та
Львові, у яких сумарно взяли участь 63 учасника. Проект продовжиться у
2019-му.

МЕДІАШКОЛА З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
З метою інформаційно-просвітницької підтримки освітньої та медичної
реформ ми протягом 2018 року провели у всіх областях України тренінги
«Як писати про медичну і освітню реформи?» для журналістів та блогерів
регіональних газет, радіо та онлайн-видань. Участь у проекті взяло 423
журналісти, які завдяки проекту написали понад 400 матеріалів про
перебіг реформ.

А Н Т И К О Р У П Ц І Й Н І

І Г Р И

Наша команда розробила ігри на антикорупційну тематику:
«Антикорупційна мафія» та антикорупційне «Що?Де?Коли?». Ці ігри в
інтерактивній та цікавій формі розповідають учасникам про корупційні
кейси та інструменти боротьби з корупцією. Ми отримали більше 200
заявок від різних закладів та організацій на отримання гри
«Антикорупційна Мафія».

МОЛОДІЖНІ ОСВІТНІ ЗАХОДИ
Протягом 2018-го року ми вели системну освітню роботу з молоддю,
шляхом проведення різних заходів. Ми втілили в життя літню школу про
те, як бути відповідальним громадянином - CitizenUP! (5-ти денна школа
для 25 підлітків). Провели масштабні заходи такі як форум для молоді
«3D Лідерство: Держава, Бізнес, Громадський сектор» для 230 учасників
та «Молодіжну тусовку: твори простір поза межами можливого» для 196
учасників. Також в 2018-му ми запустили регулярний дискусійний клуб
для молоді – AGORA club.
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ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Наші експерти провели моніторинг 24 міських рад обласних центрів на
предмет забезпечення ними належного рівня доступу до публічної
інформації. За результатами дослідження Сумська та Луцька міська ради
отримали відзнаки за найкраще забезпечення права на доступ до публічної
інформації серед міських рад обласних центрів.
НАВЧАННЯ ЧИНОВНИКІВ ТА ДЕПУТАТІВ ОМС
Ми провели 14 семінарів про конфлікт інтересів та корупційні ризики для
чиновників та депутатів органів місцевого самоврядування - по 2 семінари в
7 обласних центрах. Всього участь в семінарах взяло 238 осіб, з них 92
депутата та 146 службовців. За результатами анкетування депутати
підвищили рівень своїх знань на 44%. Службовці підвищили рівень своїх
знань на 32%.
МОНІТОРИНГ ПРОЗОРОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ ОМС
Наші експерти підготували та опублікували посібник “Кращі практики
бюджетної прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування”. В
рамках підготовки посібника нашою командою протягом 2018 року було
проведено моніторинг близько 25 офіційних веб-сайтів органів місцевого
самоврядування, розіслано більше 25 запитів, зібрано, систематизовано та
проаналізовано більше 200 бюджетних планово-фінансових документів.
Посібник був розісланий 160-м органам місцевого самоврядування міст
обласного та районного значення.
СИСТЕМА ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ НАБИРАЄ ОБЕРТІВ
В 2018-му візуалізації даних за допомогою модулів системи на свої сайти
додали заклади Луцька, Боярки, Білої Церкви, Гадяча та понад 60 шкіл
Вінниці. Головною перемогою стало піключення Міністерства
Інфраструктури України до системи Відкритий бюджет. Також система
Відкритий бюджет була вдосконалена. Зокрема була здійсненна інтеграція
даних з Інспекційного порталу Державної регуляторної служби, а також
даних платформи перевірки контрагентів Youcontrol.
ПРОЗОРІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ще в листопаді 2017-го року Центр «Ейдос» розпочав адвокаційні кампанії
щодо підвищення фінансової прозорості та підзвітності комунальних
підприємств. Пілотні кампанії були запущені у 5 областях. В 2018-му нам
вдалося домогтися прийняття рішень про кардинальне збільшення
прозорості комунальних підприємств. Відповідно до цих Рішень інформація
щодо діяльності комунальних підприємств потрапить у відкритий доступ. А
громадяни та активісти зможуть контролювати, чи немає порушень у
документах.
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Картинка

ВТІЛЮЄМО ІДЕЇ,
ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ
КРАЇНУ

МЕДІАШКОЛА З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. КУРС ІІ

З метою інформаційно-просвітницької
підтримки освітньої та медичної реформ
Центр “Ейдос” протягом 2018 року провів у
всіх областях України тренінги «Як писати
про медичну і освітню реформи?» для
журналістів та блогерів регіональних газет,
радіо та онлайн-видань.

подальшому активно співпрацювати у
питаннях просвіти громадян про перебіг
освітньої та медичної реформ на місцевому
рівні.
В рамках проекту було проведено
Всеукраїнський конкурс журналістських
матеріалів “Медична та освітня реформи:
міфи, правда та виклики”. 10 переможців
отримали сертифікати на покупку
побутової техніки для професійної
діяльності розміром у 15 тисяч гривень.
Всього на конкурс надійшло 479 заявок.

Головним завданням проекту було
роз’яснення представникам засобів масової
інформації успіхів і викликів впровадження
реформ освіти та медицини, допомога в
нівелюванні міфів та страхів, що несуть у
собі зміни у цих галузях
Участь у проекті взяло 423 журналіста, які
завдяки проекту написали понад 400
матеріалів про перебіг освітньої та
медичної реформ у регіональних ЗМІ в усіх
областях України.

Проект реалізовувався за підтримки
Програми для України з розширення прав і
можливостей на місцевому рівні,
підзвітності та розвитку «U-LEAD з
Європою», яка фінансується Європейським
Союзом та його країнами-членами Данією,
Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Учасники тренінгів були об’єднані на базі
FB у групу “Медіашкола з Децентралізації.
Курс ІІ,” що у свою чергу дозволяє їм в
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ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГОРІВНЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

НАВЧАННЯ ЧИНОВНИКІВ ТА ДЕПУТАТІВ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Були проведені 14 семінарів для чиновників
та депутатів органів місцевого
самоврядування - по 2 семінари в 7
обласних центрах: Хмельницький, Вінниця,
Херсон, Дніпро, Кропивницький, Суми,
Івано-Франківськ. Всього участь в семінарах
взяло 238 осіб, з них 92 депутата та 146
службовців.

МОНІТОРИНГ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
Проведено аналіз нормативно-правових
актів 24 міських рад обласних центрів на
дотримання ЗУ «Про доступ до публічної
інформації». Всього оцінювалося наявність
в нормативно-правових документах 17
норм.
14 міських рад обласних центрів подолали
бар’єр у 80% та мають високий рівень
імплементації в нормативно-правові акти
необхідних норм для забезпечення доступу
до публічної інформації. 7 рад має середній
рівень імплементації, 3 ради – задовільний.
Жодна з проаналізованих рад не має
низького рівня імплементації, найнижчий
показник станом на 2018 рік – 52,9%.

За результатами анкетування до семінару
по заданих в анкеті питаннях депутати
показали рівень знань на рівні 46%, а
службовці – на рівні 62%. Після семінарів
учасники повторно заповнювали анкету
оцінювання знань, за результатами чого
було виявлено, що рівень знань підвищився.
Депутати показали рівень знань по заданих
питаннях на рівні 90%, тобто підвищили
рівень своїх знань на 44%. Службовці ж
після заповнення фінальних анкет показали
середній рівень у 94%, тобто підвищили
рівень своїх знань на 32%.

За результатами дослідження Сумська та
Луцька міська ради отримали відзнаки за
найкраще забезпечення права на доступ до
публічної інформації серед міських рад
обласних центрів.
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«НА ЧИСТУ ВОДУ» – ВІДЕОБЛОГ ПРО
МАНІПУЛЯЦІЇ В ПОЛІТИЦІ

Існує загальносвітовий тренд, який свідчить,
що молодь все менше цікавиться політикою.
Здебільшого через те, що не хоче
заглиблюватися у складні тексти та вибирає
інфографіки, навчальні відео та розважальні
тексти для отримання інформації про те, що
відбувається навколо.
Проект мав на меті за допомогою сучасних
інтернет-форматів у неформальній формі
розповісти широкій аудиторії про політичних
маніпуляцій та провести фактчекінг
висловлювань топ-політиків на соціальнозначущі теми.

У основі проекту - відеоблог, який
доповнювався текстовими публікаціями з
деталізованим результатом аналізу та
інфографікою на основі отриманої
інформації.

Центр «Ейдос» розуміє необхідність іти у
ногу із молоддю задля поширення інформації
про свою діяльність. Тому серія коротких
напівжартівливих відеоблогів залучає та
зацікавила в темі молодшу аудиторію, яка не
готова сприймати складну аналітику, але
готова дивитися ролики на тему політичних
маніпуляцій, якщо вони матимуть
розважальний характер.
Проект розкриває наступні теми: що таке
популізм, ефект ореолу, принцип контрасту,
гало-ефект, принцип взаємного обміну,
принцип соціального схвалення, як
розпізнати бота за 5 кроків, гнів як
маніпуляція, проблеми українських та інші.
Ролики набрали 87 500 переглядів.
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РОЗВІНЧАННЯ МІФІВ ПРО РЕФОРМИ ЗАДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ
ЖУРНАЛІСТИКИ

Міфи у політиці – це поширені хибні
уявлення, що ґрунтуються на надмірному
спрощенні, помилковому трактуванні або
свідомих маніпуляціях. Найчастіше міфи про
реформи поширюються через ЗМІ, які
ретранслюють неперевірені висловлювання
політиків або загальнопоширені помилкові
трактування реформ.

В рамках кампанії було ми розробили та
поширили 7 електронних довідників про
реформи, 17 інфографік, 7 пояснювальних
відеороликів, 17 навчальних відеороликів,
13 статей , 5 прес-сніданків.

Найглибші проблеми спостерігаються у
регіональних ЗМІ, де журналісти не мають
доступу до спілкування з експертами.
Поширеність цих міфів гальмує реформи в
країні, посилює недовіру до органів влади і,
як наслідок, каталізує загальну суспільну
зневіру та провокує політичну
нестабільність
Метою проекту було створення та
поширення серед журналістів навчальноінформаційних матеріалів про зміст та стан
реформ в Україні.
В рамках проекту була проведена гучна
інформаційна кампанія для розвінчування
міфів про 7 реформ: пенсійну, медичну,
освітню, реформу протидії політичній
корупції, реформу децентралізації, реформу
електронної демократії, реформу
електронних закупівель.

Інформаційна кампанія мала доволі велике
охоплення, в тому числі понад 750 тис
взаємодій в мережі Facebook, а відеоролики,
розроблені в рамках проекту, зібрали
сумарно 225 тисяч переглядів. За
результатами прес-сніданків вийшло більше
100 інформаційних матеріалів у ЗМІ.
Проект здійснювався за підтримки Фонду
розвитку ЗМІ посольства США.
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OPEN BUDGET SURVEY (IBP)

Експерти Центру «Ейдос» розробили
"Рекомендації стосовно підвищення рівня
України в міжнародному індексі
бюджетної прозорості Open Budget Index».
Індекс бюджетної прозорості проводиться
кожні два роки міжнародною організацією
– International Budget Partnership та
охоплює оцінку механізмів фінансової
підзвітності, можливостей до участі
громадян в прийнятті рішень та
адекватному контролі органів фін.
контролю за використанням коштів
державного бюджету в 115 країн світу.

В цьому виданні описуються кращі
практики США, Великобританії, Нової
Зелендії, ПАР і Канади, що відображають
належне врядування та прозозість
використання публічних коштів. Також
автори дають ряд рекомендацій, як можна
застосовувати досвід цих країн в Україні,
щоб піднятися в Індексі бюджетної
прозорості.

Це єдиний в світі рейтинг бюджетної
прозорості, який за однією методологією
охоплює таку кількість країн та складається
незалежними експертами та проходить
узгодження з національними урядами.
Методологія включає оцінку 109
індикаторів в 8 ключових документах:
бюджетній резолюції, проекті державного
бюджету, затвердженому бюджеті,
регулярній звітності про виконання
державного бюджету, піврічного огляду
про виконання бюджету, громадського
бюджету, звіту про виконання державного
бюджету, висновку вищого органу
фінансового контролю та охоплює
діяльність Парламенту, Казначейства,
Міністерства фінансів та Рахункової палати
протягом бюджетного процесу.

Рекомендації доступні для скачування за
посиланням (http://bit.ly/eidos4).
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ПРОЗОРОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Проект покликаний впровадити ефективні
механізми профілактики корупції та
розширити інструменти прозорості та
підзвітності під час використання
державних коштів, впровадивши на
місцевому рівні вже напрацьовані
механізми.
У довгостроковій перспективі реалізація
Проекту призведе до зниження рівня
корупції під час державних закупівель,
підвищення ефективності та залучення
громадян до контролю за державними
витратами.
В 2018-му експерти здійснили
комплексний аналіз 16 місцевих рад на
предмет імплементації превентивних
інструментів, які дозволяють зменшити
корупційні ризики у діяльності органів
місцевого самоврядування. Для кожної
ради були розроблені індивідуальні
рекомендації. В 2019-му діяльність буде
зосереджена на адвокаційних кампаніях
спрямованих на врахування радами наших
рекомендацій.

Експерти провели 4 семінари для
громадських активістів та журналістів у
Рівненській, Івано-Франківські, Полтавській
та Чернігівській областях. Загалом, 98 осіб
взяли участь у навчанні. Під час семінарів
учасники отримали знання щодо
проведення громадського контролю органів
місцевого самоврядування, комунальних
підприємств, бюджетних установ, доступу
до публічної інформації, публічних
закупівель.
Було розроблено методологію для
комплексної оцінки та визначення рівня

імплементації інструментів громадського
контролю та участі громадян в процесі
прийняті рішень на місцевому рівні.
Було досягнуто впровадження системи
Відкритий бюджет в шести органах
місцевого самоврядування: Рівненській
обласній раді, Чернігівській міській раді,
Миргородській міській раді, Управління
комунального майна Чернігівської обласної
ради, Бурштинській міській раді. ІваноФранківська міська рада розмістила
інформацію про діяльність комунальних
підприємств в розділі Smart city.
В рамках співфінансування з програмою
MATRA було проведено адвокаційну
кампанію з метою впровадження
наглядових рад при комунальних
підприємствах пілотних міст Рівненської,
Івано-Франківської та Чернігівської
областей.

Також аналітики проекту протягом року
здійснювали моніторинг закупівель
замовників на предмет виявлення фактів
вчинення кримінальних правопорушень.
В наступному році експерти будуть
продовжувати діяльність по проекту.
Проект реалізовувався за підтримки
Данської організації з міжнародного
розвитку (DANIDA).
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ПРОЗОРІ КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

Мета проекту - запровадити механізми
створення Наглядових рад при комунальних
підприємствах у Вінниці, Івано-Франківську,
Кропивницькому, Рівному та Чернігові,
підвищити фінансову прозорість та
підзвітність комунальних підприємств.
В рамках проекту було проведено
адвокаційну кампанію з метою
впровадження Наглядових рад при
комунальних підприємствах пілотних міст:
Рівненської, Івано-Франківської та
Чернігівської областей.
Під час проекту експерти розробили:
порядок призначення Наглядових рад,
критерії обов'язкового створення Наглядової
ради, вимоги до незалежних членів
наглядових рад при комунальних
підприємствах та виключна компетенція
Наглядової ради, проект рішення місцевої
ради .

Також в рамках проекту було розроблено
програмне забезпечення, що дозволяє
створювати візуалізацію діяльності
комунальних підприємств. Вінницька
обласна рада та Чернігівська міська рада
впровадили модуль на своїх веб-сайтах.

Регіональні партнери та експерти з
державних закупівель провели 23
журналістські розслідування - 8 про
житловий сектор та комунальні
підприємства, 3 про дорожню
інфраструктуру, 6 про комунальні
підприємства та 5 щодо конфлікту інтересів.
Круглі столи в рамках проекту зібрали
близько 80 учасників, серед яких члени
місцевої влади, представники виконавчих
рад, керівництва комунальних підприємств,
активісти та журналісти.
Місцеві партнери спільно з Центром Ейдос
розробили 9 місцевих нормативно-правових
актів щодо розкриття інформації. Завдяки
адвокаційним кампаніям 8 з них стали були
прийняті.

На завершення проекту Центр «Ейдос»
провів форум «Нові стандарти прозорості та
підзвітності комунальних підприємств».
Проект реалізовувався за підтримки
Посольства Королівства Нідерландів в
Україні в рамках Програми MATRA.

.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО
КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЦЕСОМ
ФОРМУВАННЯ ГОСПІТАЛЬНИХ
ОКРУГІВ В УКРАЇНІ

Мета проекту: здійснити моніторинг процесу
формування госпітальних округів у всіх
регіонах України та напрацювати
рекомендації обласним державним
адміністраціям щодо усунення порушень, які
виникали на етапі формування рад
госпітальних округів та обрання голів
госпітальних рад.
Актуальність: після прийняття пакету
законів, які запустили медичну реформу,
запровадження госпітальних округів
дозволить якісно та швидко не лише
надавати медичні послуги громадянам, але і
управляти сферою медицини на місцях.
Відтепер рішення про те, скільки коштів
отримає лікарня, на що вона їх витратить та
яким чином буде розвиватися не будуть
прийматися у центрі. І, якщо ефективно
провести «децентралізацію» медицини, то
уже найближчим часом українці відчують
помітні зміни на краще.
З листопада 2017 року по січень 2018 року
Центр «Ейдос» здійснив моніторинг стану
процесу утворення госпітальних округів та
формування госпітальних рад, який
відбувається відповідно до Основ
законодавства України про охорону здоров’я;
постанови Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 року № 932 «Про затвердження
орядку створення госпітальних округів»;
розпорядження Кабінету Міністрів.

В звіті описані результати моніторингу
процесу госпітальних округів та госпітальних
рад за наступною структурою:
• Аналіз стану формування госпітальних
округів
• Аналіз стану формування госпітальних рад
• Аналіз складу госпітальних рад
• Проблемні питання нормативного
врегулювання організаційних та
процедурних засад діяльності
Госпітальних рад
• Висновки та рекомендації.

Ознайомитись зі звітом можна за
посиланням (http://bit.ly/zvit-eidos).
Проект реалізовувався за підтримки МФ
«Відродження».
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МАРАФОН ПРОТИ КОРУПЦІЇ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ ДЛЯ
КРАЇНИ ЯКОЮКЕРУЮТЬ З УРАХУВАННЯМ ВИСОКИХ
МОРАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ

Мета проекту: залучити кращих експертів
для надання оцінки існуючих інституційних
політик щодо запобігання корупції та
розробити нові, спираючись на отримані
результати та попередній досвід.
Також проект включав в себе розробку та
втілення в життя навчальних матеріалів для
державних органів та для громадянського
суспільства з питань антикорупційної
роботи.

Великим успіхом став Форум «3Dлідерство: держава, бізнес, громадський
сектор» для представників програми
«Державотворець" та молоді, зацікавленої
темою заходу.. Понад 20 представників ЗМІ
відвідали захід. Загалом у форумі взяли
участь понад 230 учасників.
Також в 2018-му ми запустили школу для
підлітків «Citizen Up!», провели молодіжну
тусовку «Твори простір поза межами
можливого» та започаткували дискусійний
клуб для молоді Agora Club.

В рамках проекту експерти Центру «Ейдос»
підготували та опублікували посібник
«Кращі практики бюджетної прозорості та
підзвітності органів місцевого
самоврядування». Посібник був розісланий
160-м органам місцевого самоврядування
міст обласного та районного значення.
Однією з історій успіху в 2018-му стало
запровадження модуля відкритого
бюджету в Міністерстві інфраструктури.

Протягом року були розроблені та
протестовані антикорупційні ігри:
«Що?Де?Коли?» на антикорупційну
тематику та «Антикорупційна Мафія».
Всі активності здійснбвались в рамках
проекту «Підтримка організацій-лідерів у
протидії корупції в Україні «Взаємодія!»
завдяки підтримці американського народу,
наданій через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID).
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Картинка

ОСВІТНІ ЗАХОДИ

ВИЩА ПОЛІТИЧНА ШКОЛА

72

Полтава,
Ужгород,
Одеса, Київ

Школа концентрується на формуванні нових
ціннісних орієнтирів учасників, зміні
ставлення та сприйняття політичного
середовища й громадянського суспільства,
переосмисленням взаємовідносин і
взаємозв’язків між членами соціуму та
представниками влади, які відбуваються
протягом школи.

ШКОЛА ВІДПОВІДАЛЬНОГО
ПОЛІТИКА

63

Львів
Вінниця

Мета школи - готувати політичних лідерів на
нових принципах. Учасники отримують знання
та навички, які дозволять під іншим кутом зору
розглянути роль та функції політика і
допомагають стати реальним лідером для своєї
громади або ж у своїй сфері діяльності.

АГЕНТИ ЗМІН

125

Київ, Львів,
Вінниця,
Полтава

Школа «Агенти Змін» – це всеукраїнський
освітній проект для підлітків, який заохочує
до саморозвитку, відповідального
громадянства, проактивної участі та розвитку
громад. Усі сесії проходять в інтерактивній та
творчій атмосфері з досвідченими тренерами і
запрошеними лекторами.

ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР
ПРИЙНЯТТЯ
ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ

55

Рівне
Київ

Семінар покликаний дати учасникам базове
розуміння ключових сучасних економічних
концепцій і можливості їх практичного
застосування для вирішення економічних і
соціальних проблем України на державному
та локальному рівнях.
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ЛІТНЯ ШКОЛА «CITIZEN UP!»

25

Карпати

На 5-тиденному інтенсиві школярі вчилися основам
прозорого врядування та протидії корупції. Всі
учасники прослухали лекції курсу про структуру
органів державної влади і органів місцевого
самоуправління, принципи ефективного врядування,
цінності, які має сповідувати посадовець,
запобігання корупції, бюджетну систему, податки і
основні аспекти децентралізації.

ФОРУМ «3Д-ЛІДЕРСТВО:
ДЕРЖАВА, БІЗНЕС,
ГРОМСЕКТОР»

230

Київ

Форум зібрав активних молодих українців –
фіналістів проекту «Державотворець», а також
представників громадських організацій. Основною
темою обговорення стало лідерство у трьох
ключових напрямках: державному управлінні,
бізнесі й громадському секторі». Модерувала форум
телеведуча Марічка Падалко.

МОЛОДІЖНА ТУСОВКА
“ТВОРИ ПРОСТІР ПОЗА
МЕЖАМИ МОЖЛИВОГО”

196

Київ

Молодіжна тусовка “Твори простір поза межами
можливого” зібрала активну молодь зі всієї України.
Захід був присвячений Міжнародному дню боротьби
з корупцією та мав на меті познайомити активістів з
різних регіонів та надихнути їх і далі творити зміни в
Україні. За словами учасників, тусовка стала сильним
мотиваційним зарядом для їх подальшої діяльності
та принесла багато нових корисних знайомств, щоб
разом творити простір поза межами можливого.

AGORA CLUB – МІСЦЕ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗУСТРІЧЕЙ

20

Київ

Ми започаткували платформу для дискусій,
нетворкінгу, спілкування з лідерами думок та інших
цікавих форматів. В 2018-му відбулася перша зустріч
в AGORA CLUB, на якій ми дискутували щодо
феномену постправди та його впливу на наше життя.
В наступному році будемо продовжувати зустрічі з
новими цікавими темами та форматами.
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НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ У 2018 РОЦІ
Партнери/договір
International Budget Partnership Inc.
EIDOS-2016B-OBSQ від 26 вересня 2016 року
MATRA
КІЕ 4000000694 «Прозорі комунальні підприємства» від
25.08.2017 року
Демократичний Фонд Організації Об'єднаних Націй
UDF-16-730-UKR «Підлітки змінюють громади в Україні
через громадянську освіту» від 06.03.2018 року
ІНТЕРНЬЮЗ-УКРАЇНА ГО
Договір від 01.09.2017 року проект «На чисту воду»
Менеджмент Сістемс Інтернешнл
SACCI-2017- 04 вiд 21.12.2017р.
SACCI-2018-10 вiд 01.11.2018р.
Міжнародний Фонд Відродження
52038 «Зменшення корупції в органах місцевої влади
шляхом підтримки антикорупційних ініціатив
регіональних НУО» від 03.10.2017 року
52457 «Експертно-технічна підтримка госпітальних
округів» від 11 червня 2018 року
Міністерство закордонних справ Данії
17/3-01-2 від 20.11.2017 року
17/3-01-2 від 20.11.2017 року (Inderect costs)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH
81223389 від 19.03.2018 року «Медіа школа з
Децентралізації. Курс ІІ»

Сума, грн

485 275,00
485 275,00
50 201,00
50 201,00
35 599,00
35 599,00
3 380 222,34
2 362 471,21
1 017 751,13
523 700,00
273 700,00
250 000,00
1 584 476,24
1 385 076,00
199 400,24

128 340,00
128 340,00

Посольство США в Україні
SUP30017GR0144 «Розвінчання міфів про реформи і
підвищення медіаконтенту» від 25.08.2017 року
Програма розвитку ООН в Україні
ETI-GA-2018-18 на виконання проекту «Підвищення
інституційної спроможності органів місцевої влади в
сфері боротьби з корупцією та забезпечення належного
рівня доступу до інформації»
Центр демократії та верховенства права (ЦДВП)

394 068,60
394 068,60

9-5-2018 «Підвищення обізнаності громадян щодо
фінансування політичних партій як запорука зменшення
політичної корупції в Україні» від 01 червня 2018р.
19-1-2017 «Прозорі Ради :адвокасі кампанія з
імплементації антикорупційного законодавства
місцевими радами»від 31.03.2017 року
Добровільні пожертви фізичних осіб

430 000,00

ВСЬОГО

Сума, USD Сума, EURO
995,00
995,00

592 988,75
592 988,75

496 330,00

66 330,00
26 000,00
7 518 659,93

51 196,00 128 340,00
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