ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 2016

Після вже третьої революції в нашій країні є надзвичайно великий запит на зміни. Кожен, хто приходить до
влади, говорить про реформи, але результати для звичайних людей маловідчутні. Ми проаналізували досвід
успішних змін у різних країнах світу і зрозуміли річ, яка
є у них і немає у нас – повний цикл публічної політики.
Це може називатися по-різному, але мається на увазі
прозоре обговорення усіх ініціатив, розрахування ризиків і чітка відповідальність за зроблене.
Ми у Центрі UA нині маємо амбітну ціль – зробити зміни
незворотними і на власному прикладі показати, як вони
мають відбуватися. Адже у нашій ситуації проводити
стандартні форми громадської активності недостатньо.
Наше завдання сьогодні – не лише робити запит на реформи та пояснювати громадянам, що зміни потрібні.
Ми забов’язані бути націлені саме на результат.
ГОЛОВА ГО «ЦЕНТР UA»
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У 2016 році Центр UA набув нової ідентичності адвокаційного центру із елементами полісі-розробок і продовжує працювати у такому форматі заради ухвалення та
якісного впровадження реформ демократизації.
ВИКОНАВЧА ДИРЕКТОРКА ГО «ЦЕНТР UA»

БОРЗИЛО

2016 став для нас роком внутрішніх перетворень та
наполегливої роботи у звичному форматі адвокації
рішень із одночасним вибудовуванням аналітичної
компетенції. Аби дійсно зробити демократичні зміни в
країні незворотніми ми залучили до команди фахових
полісі-аналітиків та перевели нашу діяльність у формат повного циклу вироблення публічної політики із
особливим акцентом на залучення до вироблення рішень регіональних спільнот. Не можна сказати, що ці
зміни відбулися так легко та швидко, як ми того хотіли,
бо реальність не дає можливості зупинитися, залишити всі попередні справи та «почати з чистого аркушу».
Аби залишатися ефективними та якісно відповідати на
виклики, що стоять сьогодні перед Україною, ти маєш
«стрибати вище голови» та постійно вдосконалювати
себе. Пройшовши цю трансформацію, ми можемо з
упевненістю сказати, що це рішення було правильним і
дозволило нам досягати мети ще ефективніше.

ЦЕН ТР U A

У Ц И Ф РАХ ТА Ф А КТА Х

38ЧЛЕНІВ
КОМАНДИ,
ЩО
ПРАЦЮЮТЬ
НАД 5
ПРОЕКТАМИ:

РУХ ЧЕСНО

ЧІТКО

ДОСТУП ДО
ПРАВДИ

РУХ СИЛЬНІ
ГРОМАДИ

МЕРЕЖА ДІЙ

Онлайн інструмент
для формування
запитів по доступу
до публічної
інформації,
найбільша відкрита
база даних
розпорядників з
публічної інформації.

Ініціатива з
моніторингу та
громадського
контролю органів
державної влади та
обраних депутатів.

Платформа для
об’єднання
та розвитку
громадянського
суспільства.

Контроль публічних
фінансів.

5 осередків
моніторингу та
громадського
контролю діяльності
органів місцевого
самоврядування.

2011

РУХ ЧЕСНО

2010
ЗАСНОВАНО
ЦЕНТР UA

2009

ГРОМАДСЬКА
ЕКСПЕРТНА РАДА
НОВИЙ ГРОМАДЯНИН

2012
кампанія
«Фільтруй Раду!»
2012

1-Й МІЖНАРОДНИЙ
КОНКУРС «СТОП
ЦЕНЗУРІ! ГРОМАДЯНИ
ЗА ВІЛЬНІ КРАЇНИ»
2011

ВЛАДОМЕТР

АДВОКАЦІЯ ЗУ «ПРО
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ»

ухвалено ЗУ «Про доступ
до публічної інформації»
2011

ініціатива Youkraine.EU твоя Україна в Європі

2012
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НАША МІСІЯ - творити
відкрите суспільство через
спільні дії громадян.
НАША ЦІЛЬ на 2016-2018
роки - запровадити повний
цикл публічної п о л і т и к и д л я
імплементації демократичних
реформ задля:
•забезпечення рівного доступу до
політики
•запровадження контролю за
використанням публічних фінансів
•залучення громадян до прийняття
рішень

2014

2015

МЦГК «ДІЙ»

ПРОЕКТ ЧІТКО
ПОВНИЙ ЦИКЛ ПУБЛІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ З РЕФОРМ
ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

#MEDIAHUB

СИЛЬНІ ГРОМАДИ
ДОНЕЧЧИНИ

2013

2016

Сильні Громади

2016

РЕАНІМАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ РЕФОРМ

FACEBOOK-МЕДІА
«ЄВРОМАЙДАН»
кампанія
«Фільтруй Владу!»

кампанія з
кампанії «Чесна весна – кампанії «ЧЕСНО про
відповідальна осінь»,
довибори», «Золото партій»,
Президентських
та парламентських виборів «Стеж за грошима»
«Політична пам’ять»

2013

2014

2015

2016

2-й Міжнародний
конкурс «Стоп цензурі!
Громадяни за вільні
країни»

3-й Міжнародний
конкурс «Стоп цензурі!
Громадяни за вільні
країни»

4-й Міжнародний
конкурс «Стоп цензурі!
Громадяни за вільні
країни»

2014

Всеукраїнський тур
документального фільму запущено сайт
«Відкритий доступ»
«Доступ до правди»

2013

2014

кампанія
«Сильніші Разом»
2014

2015

2016

ЦЕН ТР U A

У Ц И Ф РАХ ТА Ф А КТА Х
МИ Є АДВОКАЦІЙНИМ
ЦЕНТРОМ З ЕКСПЕРТНИМ
ПОЛІСІ-КРИЛОМ

Луцьк

Львів

КИЇВ
центральний
офіс

Тернопіль

Харків

Хмельницький
ІваноФранківськ

Вінниця

Слов’янськ
Дніпро

Чернівці
Кривий Ріг

+
Маріуполь

Запоріжжя
Одеса

Ми маємо чітко
налагоджену
мережу
регіональних
представників
проектів по
Ук р а ї н і

Бахмут

Добропілля

Краматорськ

Дружківка

Лиман

Сєвєродонецьк

Покровськ

Лисичанськ

Селідово

Сватово

Констянтинівка

Новогродівка

Рубіжне

Торецьк

Олександрівка
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МИ Є ЧЛЕНАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ КОАЛІЦІЙ –
Г Р О М А Д С Ь К О ГО Р У Х У Ч Е С Н О ТА Р Е А Н І М А Ц І Й Н О ГО
П А К Е Т У Р Е Ф О Р М , А ТА К О Ж М І Ж Н А Р О Д Н И Х
П А Р Т Н Е Р С Ь К И Х О Б ’ Є Д Н А Н Ь – T R A N S PA R E N C E E ТА
МЕРЕЖІ ВІДКРИТИЙ ПАРЛАМЕНТ.

НАШІ
ОНЛАЙНІНСТРУМЕНТИ

ДОСТУП
ДО ПРАВДИ

ЧЕСНОМЕТР

Адміністрування
найбільшої
відкритої бази
даних з публічної
інформації

Онлайнпрофілі
депутатів
ВРУ 7-го
скликання
онлайн

ЗОЛОТО
ПАРТІЙ

візуалізує
надходження
та витрати
партій

ВЕБ-ДОДАТОК ПО
ДЕКЛАРАЦІЯХ

ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ

Веб-додаток для операційної
системи Android з пошуку
інформації про майнові декларації
депутатів ВРУ 7-го скликання

Веб-додаток для співставлення
партійних витрат та витрат
кандидатів у депутати зі
звітами про витрати на місцевих
виборах 2015 року

ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Мапа приймалень розроблена
з метою зближення народних
депутатів та виборців

НАШІ

Веб-додаток, що дозволяє
відслідковувати проекти законів,
подані президентом, парламентом
та депутатами

ДОСЯГНЕННЯ:

Запустили наймасштабнішу ініціативу з
моніторингу і громадського контролю, - Рух
ЧЕСНО, виступили співзасновниками найбільшої
а д в о к а ц і й н о ї п л а т ф о р м и - Р П Р, в і д к р и л и Д о с т у п
до публічної інформації, створили унікальну
мережу регіональних активістів, зайняли
провідну роль з комунікації подій майдану та
після нього - facebook.com/EuroMaydan
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У 2016 році команда Центру UA поставила задачу забезпечити невідворотність позитивних змін в Україні. На
наше переконання, основою належного вироблення та
реалізації реформ є запровадження повного циклу вироблення публічної політики, який має стати усталеною
практикою для законодавців та представників громадянського суспільства.
Реалізовувати демократичні зміни через полісі-процес
ми розпочали в трьох сферах: забезпечення рівного доступу до політики; залучення громадян до процесу вироблення і прийняття стратегічних рішень та рішень щодо
використання публічних ресурсів; забезпечення належного контролю за використанням публічних фінансів та
доступу до політики.
Першими результатами цієї роботи у 2016 році стала розробка та широке публічне обговорення Зеленої книги
проблем з напрямку «Рівний доступ до політики», цьому передувало більше 30 глибинних інтерв’ю,
5 публічних презентацій
(більше за посиланням 1, 2, 3, 4,). Спецпроект «Доступ
до політики» з Новое время 13 колонок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13.
Натхненні нашим прикладом, 7 народних депутатів
України ініціювали створення міжфракційного депутатського об’єднання «За впровадження повного циклу публічної політики», до якого
увійшли представники всіх депутатських фракцій.
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МАРІЯ
ЛЕВОНОВА
координаторка
полісі-розробок
Центр UA

Ми прагнемо показати
здатність українців бути
учасниками розробки
рішень, сперечатись
щодо змісту, а не назв
законопроектів
Крім того, у 2016 році команда Центру UA спільно із Колегіумом Анни Ярославни, супроводжували та надавали експертну та інформаційну підтримку Міністерству
охорони здоров'я, яке одним з перших міністерств застосувало повний цикл вироблення публічної політики
у своїй роботі. Співпраця з МОЗ продовжилася у 2017
році масштабною серією публічних консультацій щодо
реформи у всіх областях України.
Наша проектна діяльність фокусувалась на формуванні запиту на відповідальних політиків, запровадженні
успішних практик об’єднання громад, залученні громадян до управління країною через доступні інструменти
контролю влади.
Ключові ініціативи Центру – Громадські рухи «ЧЕСНО»
та «Сильні громади», мережа моніторингових центрів
«ДІЙ!», проекти «Публічні фінанси» та «Стеж за грошима»
онлайн-інструмент «Доступ до правди».

ДОСЯ Г НУ Т І
Р ЕЗУЛЬ ТАТ И
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МИ ПОСИЛИЛИ
ГРОМАДСЬКИЙ
ЗАПИТ НА
ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ПОЛІТИКІВ ТА
ПОЛІТИЧНІ СИЛИ,
ЩО МАЮТЬ ЧІТКИЙ
ПЛАН ДІЙ ТА
ЗВІТУЮТЬ ПРО ЙОГО
ВИКОНАННЯ
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Провели та презентували глибинний аналіз кандидатів-мажоритарників
на довиборах до ВРУ (378 кандидатів, 7 округів), встановили їх політичні
шляхи (зв’язки, впливи, партійні переходи) та причетність до корупційних
дій. Видали 25 аналітичних матеріалів та 7 газет загальним накладом понад 50 тисяч.
Презентували
результати
довиборів
аналіз новообраних народних депутатів.

до

ВР

та

детальний

Напрацювали стратегічні пріоритети розвитку міст (Львів, Хмельницький,
Харків, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Харків).
Ініціювали публічні звіти 5 мерів за 100 днів їх роботи, 4 із них у прямому ефірі (Івано-Франківськ (Руслан Марцінків), Хмельницький (Олександр
Симчишин), Чернівці (Олексій Каспрук), Бурштин (Роксолана Джура), Тернопіль (Сергій Надал).
Домоглися річних звітів за стандартами Руху ЧЕСНО від 8 мерів, 7 звітів
з них у прямому ефірі (1, 2, 3, 4, 5, 6). Мер Тернополя створив сайт-звіт за
нашим зразком zvit.nadal.te.ua
Ініціювали публічне звітування фракцій міських рад на тему виконання
стратегічних пріоритетів – Тернопіль (прямий ефір), Львів (публікація),
Хмельницький (круглий стіл), Харкові (тристороння дискусія).
Розробили та поширили понад 30 тис. інформаційних матеріалів «Нахіба нам Мер», «Нахіба нам депутат (міських рад)», та 50
тис. матеріалів «Нахіба нам народний депутат» (1, 2, 3), відео-ролик
«Нахіба нам депутат місцевих рад» (8 тис. переглядів)
Провели Міжнародний конкурс «Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни», зі спеціальною темою «Корупція - це…». Організували більше 10 виставок (крім того, у 17 регіонах конкурсні роботи було презентовано в рамках інформаційної кампанії ПРООН «Онлайн проти корупції». Охоплення
конкурсу – більше 1 млн. людей. Всього на конкурс надійшло 570 робіт,
українських та іноземних учасників, в тому числі з Польщі, Канади, Італії,
Мексики, Ірану, Венесуели, Еквадору, Китаю та iн. За його перебігом спостерігали учасники з 89 країн.
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МИ ДБАЛИ ПРО
ПРОЗОРІСТЬ
ПОЛІТИЧНИХ
ФІНАНСІВ ТА
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ
СИСТЕМНИЙ
ПЕРСОНАЛЬНИЙ
МОНІТОРИНГ
ДЕПУТАТІВ ТА МЕРІВ
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Провели аналіз фінансових звітів 5-ти політичних партій за 1 та 2 квартал
2016 року 1, 2, 3, 4, який переглянуло майже 20 тисяч користувачів. Аналіз фінансових звітів партій став важливою темою провідних українських
медіа 1, 2, 3, 4, 5.
Опублікували 7 аналітичних матеріалів з оглядом результатів фінансового звітування партій.
Після запуску е-декларацій ми повідомляли про найбільш вражаючі факти щодо статків нардепів 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Запустили онлайн-інструмент «Золото партій», який візуалізує витрати
та надходження партій у зручному форматі, та на його основі – спецпроект «Золото партій» з аналітикою про фінансові «скелети в шафах» основних політсил.
НАЗК удосконалює форму звіту партій на основі наших рекомендацій.
Здійснили моніторинг фінансування виборчих кампаній на довиборах до
ВРУ у 7 округах (матеріали за лінками 1, 2, 3, 4, 5).
Забезпечили регулярний моніторинг порушень особистого голосування у
ВР, їх фото та відео фіксацію, які поповнюють «Дошку ганьби кнопкодавів»
на «Українській правді» (майже 60 кнопкодавів). Публікували інфографіки
про факти неперсонального голосування з боку представників різних парламентських фракцій, зафіксували рекордсмена-кнопкодава 2016 року –
Яценко (відео про нього набрало 70 тис. переглядів). Зробили спецпроект
про анатомію кнопкодавства з «Українською правдою», а також проаналізували відвідуваність та кнопкодавство у ВРУ за рік.
Відстоювали впровадження санкцій для нардепів-кнопкодавів, зібрали
більш ніж 180 підписів нардепів на підтримку законопроекту #1895. Наполягаємо на впровадженні системи Рада-4 (голосування з сенсорною кнопкою).
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ВІТА
ДУМАНСЬКА
Керівниця
проекту «Стеж
за грошима»

Мери почали звітувати
в прямому ефірі. Партії
переходять від популізму
до стратегічних
пріоритетів
Забезпечили системний контроль доброчесності нардепів, обраних в
округах Донецької та Луганської областей (проаналізовано 33 декларації та опублікували 26 матеріалів на тему). Видано 17 матеріалів з аналізом е-декларацій народних депутатів Донецької та Луганської областей
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Забезпечили можливість для більш оперативного та ефективного відстеження статусів проектів законів. Розробили і представили мобільний
додаток «Законопроект» для відстеження статусів проектів законів Президента, Кабміну та депутатів. Додаток дозволяє обрати законодавців, комітети, та отримувати новини про зміни статусів зареєстрованих законопроектів або ж про появу нових.
Спільно з Громадянською мережею ОПОРА успішно провели адвокаційну
кампанію за неприйняття змін до регламенту ВРУ (законопроект #4696),
які несли суттєві ризики для українського парламентаризму 1, 2, 3, 4, 5.
Спільно з VoxCheck оцінили наскільки правдивими були підсумкові заяви
спікера Верховної Ради із закриття четвертої сесії ВР 1, 2.
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Розробили методологію моніторингу діяльності депутатів місцевих та обласних рад і міських голів.
У 12 містах Донецької і Луганської областей активісти та журналісти мають змогу стежити за результатами роботи місцевих депутатів за допомогою підготовленої нами аналітики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, також
ми розмістили 92 публікації у місцевих ЗМІ.
Забезпечили системний контроль місцевих депутатів Київської та Вінницької областей, а також Києва, Хмельницька, Чернівців, Черкас, Тернополя, Запоріжжя.
Підготували огляди депутатів міських рад: хто пройшов до міських рад Київська міська рада проаналізовані всі 120 депутатів у 10 районах, виявлені зв’язки депутатів у кожному районі 1, 2, 3; Київська обласна рада
1, 2, 3, 4, 5; Києво-Святошинська райрада 1, 2, 3; Броварська міська рада
1; Боярська міська рада 1, 2; Вінницька міська рада 1, 2, 3, 4; Вінницька
облрада 1, 2, 3, 4.
Забезпечили контроль за відвідуваністю депутатів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 та системний аналіз декларацій депутатів та чиновників, звіти
партій – Київрада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Києво-Святошинська райрада 1;
Вінницька ОДА 1, Галичина 1, 2; Тернопіль 1, 2, 3; Івано-Франківськ 1;
Хмельницький 1, 2, 3, Львів 1, Чернівці 1, Запоріжжя 1, Черкаси 1.
Провели розслідування щодо Голів Вінницької та Київської ОДА, розслідування по меру Ірпеня, а також по використанню депутатами Київради
бюджетних коштів.
Провели адвокаційні кампанії на підтримку оприлюднення декларацій, розміщення адрес та належної роботи громадських приймалень
1, 2, 3, 4, 5, 6.
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ЗАБЕЗПЕЧИЛИ
ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИЧНОЇ
ПАМ’ЯТІ

Незважаючи на велике вікно можливостей для
очищення політичної системи після Майдану,
люстрація на офіційному рівні в країні провалилась. Але ми з цим не змирились і вирішили створити єдиний онлайн-хаб з інформацією
про провідні політичні партії та політиків, які хоч
раз балотувались на виборах до Парламенту
та місцевих рад.
Ми зібрали та впорядкували дані про майже
40 тисяч політиків, щоб на наступних виборах
українці дізнались якомога більше про своїх
кандидатів, перш ніж взяти бюлетень на виборчій дільниці.
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ОЛЕКСАНДР
САЛІЖЕНКО
Діджиталменеджер
Руху ЧЕСНО

У FB нас читає
понад 50 тисяч.
Вдалося складні
теми подати цікаво

Робота над інструментом «Політична пам'ять» триває, вже незабаром до
нього будуть інтегровані всі розроблені ЧЕСНО інструменти – ФАР (каталог
фігурантів антикорупційних розслідувань, в якому вже містяться профілі
820 фігурантів та понад 300 справ), Групи інтересів (призначений для візуалізації співпраці депутатів Верховної Ради в ініціюванні законопроектів),
Золото партій (візуалізація фінансових звітів партій), Профілі депутатів
(результати перевірки кожного нардепа), Приймальні (з адресами 2239
громадських приймалень нардепів), Кнопкодави (68 кнопкодавів 8 скликання у базі), а також архіви партнерів. Запуск бета-версії хабу планується
у другому кварталі 2017 року.
У партнерстві з Інтернет-виданням «Історична правда» та Українським
центром суспільних даних ми систематизували політичну агітацію кандидатів і партій під час виборчих кампаній – завантажено більш ніж 735 примірників агітації, яким було надано понад 1600 тегів, включно зі згадками
118 партій та 1835 політиків, за допомоги яких у майбутньому готуватиметься аналітика по розгортанню та еволюції агітації окремих кандидатів.
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МИ РОЗШИРИЛИ
КАНАЛИ
КОМУНІКАЦІЇ ТА
ДОСТУП ГРОМАДЯН
ДО СУСПІЛЬНО
ВАЖЛИВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

ІРИНА
ФЕДОРІВ
Головна
редакторка
сайту ЧЕСНО

Наша аналітика
стає популярнішою.
Серйозні матеріали
читають до 50 тисяч
людей
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Запустили сайт Вінницької громади та фейсбук-групу, підтримували діяльність сайту Приірпінської громади та громади Київщини. Для Приірпіння надрукували інформаційні матеріали накладом більше 5 000 примірників. Провели тренінг для колумністів Києво-Святошинського району.
Розмістили понад 60 публікацій на сайті громади Вінничини, 580 публікацій на сайті громади Приірпіння. Матеріал про сільського голову Петропавлівської Борщагівки набрав 1336 поширень у Фейсбуці. Сайтом громади
Приірпіння сукупно користуються близько 16 000 користувачів щомісяця.
Залучили громаду Києва до вирішення проблем міста через використання можливостей Доступу до публічної інформації. Розкрили низку важливих тем від запланованих ремонтів до незаконних забудов (14 публікацій
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
Популяризували та захищали Доступ до публічної інформації. Запустили
два ролика спільно з Hromadske UA ролик 1, ролик 2, провели 11 публічних
подій (у тому числі, 9 в регіонах), спільно з партнерськими організаціями
та РПР підготували 3 заяви щодо загроз звуження доступу до інформації,
де вимагали відхилити законопроект про криміналізацію наклепу, закликали прем’єр-міністра взяти на контроль реформу суспільного мовлення.
Інформували про загрози для запуску суспільного мовлення в Україні.
Кількість запитів на «Доступі до правди» сягнула 16 000. Крім цього на
ресурсі: 475 – новин; 44 публікації в розділі «Історії»; 11 – Блогів; 13 – Дайджестів; 3 – Відео.
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ПРОТЯГОМ РОКУ
МИ ПРОВОДИЛИ
СИСТЕМНУ
ПРОСВІТНИЦЬКУ
РОБОТУ СЕРЕД
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
ПРО ВАЖЛИВІСТЬ
ЗАЛУЧЕННЯ
ДО ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІННЯ
МІСТОМ ЙОГО
МЕШКАНЦІВ,
А ТАКОЖ
ІНФОРМУВАЛИ
ГРОМАДИ ПРО
МЕХАНІЗМИ ТА
СФЕРИ ЇЇ ВПЛИВУ
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ВАЛЕНТИН
КРАСНОПЬОРОВ
Керівник проекту
«Сильні Громади»

Ми стали однією з
ключових платформ
комунікації
громадськості та влади
в 16 громадах Сходу
Реалізували просвітницьку кампанію у 10 містах про наявні інструменти
взаємодії влади з громадою. Охоплення кампанії – 300 представників органів місцевого самоврядування.
Провели тренінги по інструментам взаємодії для 30 співробітників органів
місцевого самоврядування та депутатів 8 місцевих рад.
Провели адвокаційну кампанія в 15 містах в 3-х регіонах України для
залучення до процесу управління містом його мешканців. Надано 15 колективних звернень до ОМС задля впровадження інструментів взаємодії.
Проведено 15 круглих столів в 15 містах задля адвокації положень. Як
результат: прийняті Статут територіальної громади, регламенти міських
рад, Положення про розгляд електронних петицій та ін.
Запущені сервіси електронних петицій в 11 містах Донецької, Дніпровської та Луганської областей: Бахмут, Добропілля, Дружківка,
Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Маріуполь, Мирноград, Покровськ,
Селидове, Словянськ, Торецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк,
Кривий Ріг.
Подали понад 100 петицій з різноманітних питань місцевого значення
Донбасу. Міські голови Покровська, Словянська, Мирнограда провели публічні звітування на наш запит.
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МИ ВПРОВАДЖУВАЛИ
ПРАКТИКИ
ОБ’ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН ДЛЯ
ПРЕДСТАВНИЦТВА
ЇХНІХ ІНТЕРЕСІВ
ТА НАВЧАЛИ
ІНСТРУМЕНТАМ
ВПЛИВУ І КОНТРОЛЮ
ЗА МІСЦЕВОЮ
ВЛАДОЮ
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ПАВЛО
ОСТРОВСЬКИЙ

Головний редактор
інформаційного
бюлетеня «Сильні
громади»

Не допустили
підвищення тарифів
на воду та домоглися
відновлення стабільного
графіку водопостачання
в Дружківці

Системно поширювали історії успіху на Донбасі у 10 громадах з охопленням не менше 10 тисяч осіб.
Створили 5 центрів громадського контролю у 5 містах України (Вінниця,
Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь, Тернопіль). Започаткували новий
формат синергічної роботи журналістів, юристів та громади у форматі
центрів громадського контролю в 5 містах (урізноманітнення громадських
ініціатив) – beactiveinukraine.tilda.ws
Провели 7 лекцій про практики об’єднання громади для вирішення місцевих проблем (Краматорськ, Торецьк, Дружківка - 3, Новогродівка, Покровськ). Також в 4 містах (Слов’янськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь і Кривий Ріг) відбулися навчання щодо сучасних засобів впливу на місцеві ради
та їх фінансового контролю.
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Провели круглі столи та тренінги щодо використання інформаційних запитів до органів місцевого самоврядування (Київ - 4, Покровськ, Словянськ,
Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Костянтинівка, Вінниця, Маріїнка,
Запоріжжя. Маріуполь, Острог, Кременчуг). Надрукували та поширили (у
містах Київ, Маріуполь, Запоріжжя, Лисичанськ, Бахмут, Дніпро, Харків,
Тернопіль, Винниця) листівки з інструкцією з написання інформаційних
запитів (20 тис. екземплярів). Організували 14 публічних подій у Києві і
регіонах щодо питань доступу до інформації.
Провели 8 навчань по інструментам впливу і контролю в 4 містах Донбасу
(Маріуполь, Сєвєродонецьк, Кривий Ріг, Слов’янськ), в яких взяло участь
більше 150 діячів.
Створили та розповсюдили методичні посібники про ефективні інструменти впливу: звернення, консультації з громадськістю, громадські слухання, громадські збори, електронні петиції тощо. Підготували не менше
100 публікацій та більше 50 інфографік щодо моніторингу, аналітики і розслідування діяльності міської ради та залежних від неї структур.
Створили та опублікували матеріали про існуючі інструменти контролю:
запити на публічну інформацію, e-data, Prozorro тощо. Охоплено не менше 15000 громадян у 3 регіонах Донбасу.
Провели 2 тренінги для команд центрів громадського контролю у 5 містах України (Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь, Тернопіль), 7
тренінгів з виявлення незаконного збагачення (Київ, Тернопіль, Харків,
Хмельницький, Покровськ, Чернівці, Івано-Франківськ), 4 майстер-класи з
арт-активізму (Харків, Тернопіль, Івано-Франківськ, Київ), 4 тренінги з розвитку громадянської журналістики (Вінниця - 2, Бар, Ірпінь).
У 6 містах: Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Харків, Покровськ та
Хмельницький організували «Антикорупційні тусівки» з популяризації інструментів контролю місцевої влади.
Навчили понад 300 активістів інструментам моніторингу депутатів та виявлення незаконного збагачення.
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Задля збереження цінностей і прогресу
Команді Центру UA вдалося гідно пройти рік турбулентності і нових
викликів, швидко долати перепони і давати потужні відповіді.
Високий рівень довіри усіх партнерів був ефективним маркером
проектної діяльності членів команди.
Центр UA і його очільники за цей час ще раз підтвердили клас багаторічного досвіду роботи, бажання за потреби підвищувати динаміку дій і готовність працювати в найскладніших умовах модернізації
країни, воєнного часу і зовнішньої агресії.
Центр UA протягом року був якісним барометром суспільних змін.
Високий рівень експертизи, аналітичних розробок, інституційна
спроможність, готовність не тільки бути платформою для спільних
дій, але й «швидкою допомогою» для партнерів дали змогу зберігати лідерство в третьому секторі і ставити амбітні цілі.
Вироблення політик й адвокація важливих перетворень стали нині
фірмовими фішками команди. Це результат сміливої «польової»
роботи, вміння працювати, зокрема й на східних теренах країни, на
прифронтових територіях, творити мережі активних і небайдужих
спільників. Команда демонструвала курс на глибоку роботу в регіонах, аж до районного рівня і сили працювати з надважкими темами,
як то проведення медичної реформи. Це потребувало особливих
зусиль та здібностей аби говорити зрозумілою мовою з громадами
і громадянами в непростий час.
Разом з тим, Центр UA проходить шлях трансформації - оновлюється, поповнюється, розвивається.
2017 рік для кожного з членів команди це ще один етап реалізації
високих цілей і особистої відповідальності за спільний результат.
Вірю, що в час «збентеженої ідентичності і стриноженої глобалізації», саме відданість і творчість будуть дієвими складовими громадянського служіння як чинника модерної історії і майбутнього
України.
ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

А ШІ ПАР ТНЕР И
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МИ ВДЯЧНІ ЗА
ПІДТРИМКУ НАШИМ
ПАРТНЕРАМ, ЯКІ
ПОВІРИЛИ В НАС
ТА УМОЖЛИВИЛИ
ВИКОНАННЯ
ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ!
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33.45

SIDA

СТРУКТУРА ВИТРАТ КОШТІВ ПО ФОНДАМ

37.46

У 2016 році організація отримала підтримку від семи фондів
на загальну суму $828 959.82, з
яких $974,85 склали пожертви
від громадян

OMIDYAR NETWORK

ДОНОРИ

100 %

9.88

ЗАГАЛЬНИЙ
БЮДЖЕТ

CHEMONICS/UCBI

$43 051,75

NDI

$52 803,94

NED

$18 908,6

OMIDYAR NETWORK

$282 602,6

PACT

$81 696,25

PIN/EUROPEAN
COMMISSION

$33 316,38

SIDA

$315 605,45

PACT

DONATION OF
CITIZENS
4.79

CHEMONICS/
UCBI

4.66

NDI

2.28

NED

1.70
0.12

PIN/EUROPEAN
COMMISSION
DONATION OF
CITIZENS

ЗАГАЛЬНА СУМА

$974,85
$828 959,82

28

ДЯКУЄМО ЗА ТЕ, ЩО
БУЛИ З НАМИ ТА СПІЛЬНО
ПРАЦЮВАЛИ ЗАРАДИ
ЗМІН В КРАЇНІ!
ЦЕНТР СПІЛЬНИХ ДІЙ:
ВЗАЄМОДІЯ ЗАРАДИ ЗМІН
Стежте за новинами на сайті centreua.org та фейсбуці
Центру
facebook.com/CentreUA.org
Будь ласка, надсилайте ваші коментарі, запитання та
пропозиції на електронну скриньку
ua.centre@gmail.com

