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Олег РИБАЧУК,
голова організації

2019 — рік виклику. Рік, коли не
лише влада і опозиція зможуть
стати перед дзеркалом реальності, щоб зрозуміти чи вони
рухалися правильним шляхом
весь післямайданний період.
Це також і рік проміжного екзамену для громадянського
суспільства, адже ми теж зможемо подивитися в дзеркало
правди і побачити наскільки
добре ми працюємо.
Саме два виборчі цикли дозволять громадським організаціям, аналітичним центрам та
експертним об’єднанням побачити наскільки була ефективна
їхня робота. Поведінка кандидатів, штабів, партій, журналістів та виборців — стане
2

лакмусовим папірцем для
третього сектору. Адже можемо довго дискутувати в зручних конференц-залах, але гріш
нам ціна, якщо наша діяльність
не впливає ні на кого з тих, хто
творитиме нашу дійсність під
час виборчого процесу.
Значну частину минулорічної
діяльності «Центр UA» ми спрямували на те, щоб реальність,
яка настане в момент оголошення екзит-полів, нас не лякала, а давала розуміння, що
ми, як країна, рухаємося в правильному напрямку і питання
лише в швидкості зміни.

Як правило, великі поведінкові зміни не робляться швидко і потребують зміни ціннісних установок, але саме такі
виклики мотивують викладатися на повну! Поставивши
собі за мету зробити демократичні зміни незворотними, ми чітко розуміли, що це
«марафон». Адже для того,
аби зміна відбулася, потрібен
не лише суспільний запит,
славнозвісна політична воля
та ухвалене законодавство.
Необхідні також неформальні практики, армія послідовників та їх позитивний досвід,
які будуть підкріплювати формальні зміни.

Саме тому минулого року ми
сконцентрувалися на поширенні досвіду розробки публічної політики та ухвалення
рішень на місцях (аж до рівня
ОТГ), всім світом дотискали
ухвалення виборчої реформи
(і переконалися, що необхідні зміни навіть у ширшому політичному контексті),
моніторили (не)доброчесних
політиків та партійні фінанси, розробили кілька інструментів для політичної просвіти
українців та багато іншого.
І найважливіше, ми оптимізували власну роботу — ухвалили кілька важливих рішень
про припинення та заснування партнерств, структурували
роботу організації та внутрішні політики, обрали новий
склад Наглядової ради.

Інна БОРЗИЛО,
виконавча директорка

У довгий та традиційно турбулентний виборчий цикл ми
входимо із вивченими уроками реформотворення післямайданної України, оновленою стратегію на наступні
3 роки, вмотивованими та зарядженими на важку роботу,
аби скористатися по максимуму наступним «вікном можливостей» та зробити демократичні зміни незворотними.

Центр UA
в цифрах
і фактах

ГО «Центр UA» (Центр спільних
дій) — неприбуткова громадська
організація, яка поєднує
аналітично-адвокаційне крило та
моніторинговий (watchdog) хаб.

МИ ВПРОВАДЖУВАЛИ
СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВІ
ЗМІНИ ЗУСИЛЛЯМИ
ТАКИХ КОМАНД:

+ Вибори Вибори — спецпроект з інтернет-виданням
«Українська правда», який спрямований на комунікацію
політичних змін

доступу через спільні дії громадян
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Рубіжне,
Сєвєродонецьк,
Січеславська:
Кривий Ріг

Су

ли

+ ДОСТУП ГРОМАДЯН ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПУБЛІЧНИЙ
КОНТРОЛЬ ВЛАДИ

вс

+ РІВНИЙ ДОСТУП ДО ПОЛІТИКИ

ві

КЛЮЧОВІ ЦІЛІ
КОМАНДИ
НА 2016–2018
РОКИ:

Ль

+ Ми працювали у таких напрямках: розробка та просування
змін до національних та місцевих політик, громадський контроль прозорості, підзвітності та відкритості органів влади,
політиків і партій, а також розвиток громад

Для поширення кращих
практик по всій Україні
Центр UA сформував
регіональну команду
та має представництво
майже у всіх регіонах.
Системна робота з органами місцевого самоврядування посилила
спроможність громад
впливати на формування місцевої політики
завдяки залученню громадян до розробки та
впровадження змін та
сприяла розвитку місцевої демократії.

Во

них демократичних змін політичної системи
України

+ Полісі — аналітично-адвокаційний центр, який працює над
вирішенням національних та локальних проблем через просування змін до політик із залученням заінтересованих сторін
+ Сильні громади — платформа, яка створює умови для сталого демократичного розвитку в громадах Сходу України

+ Кожна ідея, кожен проект, які ініціює та втілює Центр UA,
переслідують місію творити суспільство відкритого

+ Впродовж стратегічного циклу 2016–2018 рр. наша команда
зосередилась над створенням умов для незворот-

+ ЧЕСНО — громадський рух, який стоїть на варті прозорості
та підзвітності політиків і партій

Новогродівка,
Добропілля,
Костянтинівка,
Селидове,
Краматорськ,
Слов’янськ, Лиман,
Бахмут, Торецьк,
Олександрівка,
Маріуполь
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Рівний
доступ до
політики

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РІВНИХ УМОВ
ПОЛІТИЧНОЇ
БОРОТЬБИ

Ми поставили за мету створити умови,
які дозволять українським громадянам
бути обраними на вільних і чесних виборах. У рамках policy-дослідження за участі
ключових заінтересованих сторін були розроблені Зелена книга проблем та Біла книга рішень.
Визначальне системне рішення з Білої
книги — запровадження виборчої системи з відкритими регіональними списками
на парламентських виборах — зафіксоване у проекті Виборчого кодексу (№3112-1).

К Л Ю Ч О В І Д О С Я Г Н Е Н Н Я Н А П Р Я М К У:
+ суспільна підтримка змін виборчих правил на пропорційну
систему з відкритими списками досягла рекордних 40,8%
(дані Фонду Демократичних Ініціатив та соціологічної групи
«Рейтинг», осінь 2018 рік)
+ вдосконалення виборчого законодавства стало однією
з пріоритетних тем серед національних та місцевих медіа
+ Верховна Рада України проголосувала в першому читанні
Виборчий кодекс у листопаді 2017 року
+ робоча група завершила підготовку проекту Виборчого
кодексу для розгляду профільним комітетом і в сесійній залі
у другому читанні

І Н С Т Р У М Е Н Т И
2 0 1 8
Р О К У :
+ стали ініціаторами та співорганізаторами двох масштабних
всеукраїнських акцій з вимогою ухвалити виборчу реформу,
яку підтримало близько 10 000 представників груп інтересів
у всіх областях України
+ провели понад 100 адвокаційних зустрічей з народними
депутатами, лідерами політичних партій, міжнародними партнерами та експертами
+ 829 226 унікальних користувачів та потенційних виборців
читали матеріали про особливості виборчої реформи, проблеми політичної корупції, політичної пам’яті та відповідальності
політиків на платформі «Вибори Вибори»
6
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ПРОЗОРІСТЬ
ПОЛІТИЧНИХ
ФІНАНСІВ

Ми працювали над тим, аби виборці почали
враховувати прозорість політичних фінансів партій як один з ключових критеріїв для
голосування за її представників або саму
партію.
І Н С Т Р У М Е Н Т И
2 0 1 8
Р О К У :
+ опублікували 23 аналітичні матеріали щодо фінансування
партій в регіональних та національних ЗМІ
+ видали 20 новин про фінансування партій та 2 оглядові
матеріали щодо трендів у фінансуванні партій та державного
фінансування
+ провели 6 воркшопів для представників політичних партій
+ доповнили інструмент «Золото партій» даними про фінанси
парламентських партій за 2016–2018 роки
+ телеканали «24 канал» та «ZIK», а також телепрограми «Бігус.
інфо» та «Схеми» почали висвітлювати компонент фінансування
політичних партій у сюжетах.
К Л Ю Ч О В І Д О С Я Г Н Е Н Н Я Н А П Р Я М К У:
«Золото партій» залишається головним джерелом отримання
інформації про політичні фінанси партій
Не вдалося запровадити електронну форму для звітування
партій: Національна агенція із запобігання корупції перепланувала запуск формату на 2019 рік. Утім, за нашої ініціативи НАЗК
закликало партії подавати звіти в форматі «Excel» для більш
оперативного аналізу звітів.
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Ми підвищували обізнаність українців про
повноваження та діяльність депутатів,
аналізували електронні декларації, випадки кнопкодавства, прогули сесій, показували, як розпізнавати популізм, а також пропонували виборцям підходи для якісного
порівняння кандидатів перед виборами.
У 2018 ми зосередились на формуванні
громадського запиту на відповідальних
політиків та політичні сили, які мають чіткий
план дій та звітують про його виконання.
9

І Н С Т Р У М Е Н Т И
2 0 1 8
Р О К У :
+ створили портал zvity.org, де народні обранці можуть легко
розмістити звіти про роботу в парламенті за запропонованою
структурою чи у довільній формі, а користувачі зручно ознайомитись з результатами діяльності народних депутатів
+ провели 10 циклів ефірів проекту #Звіти_наживо по всій
Україні (в співпраці з UA:Суспільне), аби викорінити застарілий
формат звітування посадовців та запровадити інтерактивне
інтерв’ю в прямому ефірі
+ запустили Polithub (раніше «Політична пам’ять») — всеукраїнську незалежну базу даних про всіх політиків і партії, яка містить профілі понад 90 000 політиків і 270 партій та блоків

К Л Ю Ч О В І Д О С Я Г Н Е Н Н Я Н А П Р Я М К У:
+ за нашим поданням ініційовано 8 повних перевірок декларацій
чиновників, відкрито 4 кримінальні провадження. В січні 2019
року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила
про підозру фігуранту матеріалу — екс-депутату Полтавської
обласної ради; ще одного з підозрюваних визнано винним
у вчиненні корупційного правопорушення

+ розробили онлайн-курс «Політики: як обирати, аби не шкодувати» на платформі Prometheus про повноваження президента, депутатів Верховної Ради, місцевих та обласних рад,
політичні фінанси та джерела доходів депутатів, а також про
основні маніпулятивні прийоми впливу на громадську думку

+ про результати своєї роботи звітували мери міст, об’єднаних громад, очільники обласних рад та адміністрацій, голови
департаментів культури, охорони здоров’я, освіти, фінансів,
комунального майна та інших сфер управління містом по всій
Україні

+ опублікували 16 оглядів про історію становлення та діяльність українських політичних партій та їх політичні фінанси

+ Polithub.org став популярним майданчиком для отримання
відомостей про законотворчу діяльність політиків та випадків порушення законодавства, зібравши близько 1 400 000
унікальних користувачів

+ опублікували 17 статей про виявлені порушення в е-деклараціях та звернулись до НАЗК із вимогою перевірки інформації
з розслідувань

+ Рух ЧЕСНО підвищив свою впізнаваність і впливовість серед громадсько-аналітичних платформ — медійне охоплення
становить 40 000 унікальних згадок (враховуючи унікальні
публікації про ЧЕСНО у соціальних мережах), а середнє охоплення матеріалів сторінки ЧЕСНО в день у соцмережі Facebook
становить 24 592.
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Доступ
громадян до
прийняття
рішень та
публічний
контроль влади

Ми прагнули показати здатність українців
бути учасниками розробки рішень та спонукати до обговорення змісту, а не назв
законопроектів. У рамках всеукраїнського
туру «ЗміниТИ» нам вдалось залучити тисячі українців до вироблення державної
політики в сферах охорони здоров’я, системи освіти, рівного доступу до політики, використання публічних фінансів та доступу
громадян до ухвалення рішень.
Частина пропозицій щодо розробки
та втілення політик в освітній системі та
сфері охорони здоров’я була безпосередньо напрацьована учасниками консультацій, а також врахована Міністерством
освіти та науки та Міністерством охорони
здоров’я України при підготовці змін до
нормативно-правових документів.

ЗАЛУЧЕННЯ
ГРОМАДЯН ДО
ПРОЦЕСУ ВИРОБЛЕННЯ
І ПРИЙНЯТТЯ
СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ
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І Н С Т Р У М Е Н Т И
2 0 1 8
Р О К У :
+ презентували Зелену книгу, присвячену проблемам та інструментам залучення громадян до розробки та ухвалення
рішень місцевим самоврядуванням
+ провели 110 публічних консультацій щодо вирішення актуальних локальних проблем, залучивши 3200 учасників
консультації
+ організували 43 зустрічі з формування груп інтересів для
адвокації вирішення місцевих проблем
+ провели 43 зустрічі з представниками політичних партій
в 12 містах України для визначення загальних принципів внутрішньопартійної демократії
+ організували приїзд 22 студентів-журналістів у всі регіони
країни, де вони могли підготувати репортажі про зміну місцевих політик шляхом залучення груп інтересів до діалогу

У 2018 році ми поширювали практику проведення публічних консультацій серед органів місцевого самоврядування, аби допомогти вирішувати соціально важливі
проблеми обласного та місцевого рівня
в інклюзивний спосіб.
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К Л Ю Ч О В І Д О С Я Г Н Е Н Н Я Н А П Р Я М К У:
+ розроблено й удосконалено 9 місцевих політик: положення
«Про громадський бюджет міста Рівного», програма контролю
за утриманням домашніх тварин в Чугуєві, положення про
створення в Хмельницьку «Молодіжного центру», положення
«Про громадський бюджет м. Херсон», проект рішення «Про
впровадження якісного підходу до озеленення» в Рівному,
проект рішення щодо «Порядку розміщення зовнішньої
реклами» у Хмельницькому, рішення про розробку міської
програми «Безпечне місто» в Шостці, програма сприяння
розвитку громадянського суспільства у Сумах, програму
розвитку та збереження зелених зон Рівного
+ укорінено практики проведення публічних консультацій із
заінтересованими сторонами для вирішення місцевих проблем
шляхом пошуку оптимальних рішень спільно з громадою

КОНТРОЛЬ ЗА
ВИКОРИСТАННЯМ
ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Ми закладали передумови демократизації
системи управління публічними фінансами
для забезпечення підконтрольності та підзвітності використання публічних ресурсів
та діяльності контролюючих органів.
І Н С Т Р У М Е Н Т И
2 0 1 8
Р О К У :
+ підготували дослідження «Аналіз чинної нормативної бази
системи контролю використання публічних фінансів в Україні»
(в співпраці з GIZ). Дослідження підготовлене на основі
5 проведених консультацій із заінтересованими сторонами
(Вінниця, Дніпро, Львів, Харків, Одеса)
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+ актуалізували проблему неефективного використання
публічних фінансів серед ключових стейкхолдерів та
напрацювали Зелену книгу проблем
Зважаючи на те, що стейкхолдери визначили своїми пріоритетами інші напрямки реформування системи управління
публічними фінансами, ми вирішили відтермінувати просування
відповідних змін до початку роботи парламенту наступного
скликання.

РОЗВИТОК
СПРОМОЖНОСТІ
ГРОМАД

Ми працювали над забезпеченням передумов створення сильних громад на Сході
України, аби мешканці почали використовувати форми самоорганізації для вирішення локальних проблем та ефективно
контролювали місцеву владу.
У 2018 році ми сфокусувались над об’єднанням зусиль активних громадян Донецької
та Луганської областей для змін у сфері
медичних послуг, освіти, ведення бізнесу
та благоустрою, а також сприяли підвищенню відкритості та підзвітності місцевого самоврядування.
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І Н С Т Р У М Е Н Т И
2 0 1 8
Р О К У :
+ об’єднали зусилля 1000 активних мешканців Луганської та
Донецької областей у рамках проекту «Ефективне місто» для
забезпечення кращих умов ведення бізнесу, поліпшення місцевого благоустрою та вирішення актуальних проблем безпеки
в громадах
+ відстежували ефективність роботи народних та місцевих
депутатів Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей, а також моніторили діяльність органів влади та місцевого
самоврядування
+ опублікували 40 матеріалів із охопленням 100 000 переглядів про кращі практики контролю за місцевою владою та
успішні практики об’єднання громад задля вирішення проблем
Сходу
+ провели 40 юридичних консультацій для активних громадян
Сходу з питань доступу до публічної інформації, конфлікту інтересів та громадських обговорень

К ЛЮЧОВІ ДО С ЯГ НЕ ННЯ Н А ПР ЯМК У:
+ сприяли відродженню історичних пам’яток у Слов’янську,
побудові місцевої зони відпочинку у прифронтовому місті
Торецьк та покращенню ситуації з безпекою дорожнього руху
в громадах
+ домоглися припинення сумнівних дій та усунення з посади
начальника Слов’янського відділу поліції, який ініціював проведення незаконного обшуку в помешканні місцевого активіста
Олексія Юкова
+ ініціювали створення робочої групи з реконструкції парку
«Шовковичний» у Слов’янську; наразі контролюємо хід виконання реконструкції та висвітлюємо у ЗМІ
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МІЖНАРОДНИЙ
КОНКУРС «СТОП
ЦЕНЗУРІ! ГРОМАДЯНИ
ЗА ВІЛЬНІ КРАЇНИ»

Щороку ми організовуємо мистецький
міжнародний конкурс, аби збільшити
рівень обізнаності активних громадян
у сфері свободи слова та підготувати
ґрунт для пошуку, обговорення й прийняття прогресивних політичних рішень.
Декілька років тому конкурс «Стоп цензурі!
Громадяни за вільні країни» увійшов до
списку найкращих 100 інформаційних
кампаній в світі на захист свободи слова
за версією британської організації Index
Censorship.
Спеціальна тема 5-го конкурсу у 2018 році — «Жінки. Рівність. Політика», покликана сприяти покращенню представництва
жінок у політичній системі України та розбудові суспільства рівних можливостей через боротьбу з ґендерними стереотипами.
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І Н С Т Р У М Е Н Т И
2 0 1 8
Р О К У :
+ зібрали 610 робіт різного мультимедійного формату
(зображення, текст, гасло, вірш)
+ за перебігом конкурсу стежили представники зі 109 країн світу
+ організували виставку найкращих робіт та публічні обговорення в Києві та 5 обласних центрах
+ за результатами оцінювання журі та інтернет-голосування
оприлюднили переможців конкурсу
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Часопис
проектів

20

21

Структура
витрат за
джерелами
надходжень
у 2018 році

Ми вдячні за
підтримку нашим
партнерам, які
вірять у нас та
роблять можливим
досягнення цілей!

9 941 588

П А Р Т Н Е Р И

30.81%
Omidyar Network Fund, Inc.

8 652 947

26.81
Pact Inc.

2 726 652

8.45
Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI)
Програма розвитку Організації Об’єднання Націй (ПРООН)

7.14

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

2 303 895

6.28

Кімонікс Інтернешнл Інк.

2 026 394

6.27

Шведська агенція з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA)

2 022 675

5.98

Міжнародна фундація виборчих систем, Україна (IFES)
ВСЬОГО:

32 271 135
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1 928 623

4.43

Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин (NDI)

1 396 384
2.44

Міжнародний фонд «Відродження»

786 376
1.33

429 678

Індивідуальні внески на статутну діяльність

0.17

55 923
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