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Інна БОРЗИЛО, 
виконавча директорка

Як правило, великі поведін-
кові зміни не робляться швид-
ко і потребують зміни цінніс-
них установок, але саме такі 
виклики мотивують виклада-
тися на повну! Поставивши 
собі за мету зробити демо-
кратичні зміни незворотни-
ми, 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 неформаль-
ні практики, армія послідов-
ників та їх позитивний досвід, 
які будуть підкріплювати фор-
мальні зміни.

Саме тому минулого року ми 
сконцентрувалися на поши-
ренні досвіду розробки пу-
блічної політики та ухвалення 
рішень на місцях (аж до рівня 
ОТГ), всім світом дотискали 
ухвалення виборчої реформи 
(і переконалися, що необ-
хідні зміни навіть у ширшо-
му політичному контексті), 
моніторили (не)доброчесних 
політиків та партійні фінан-
си, розробили кілька інстру-
ментів для політичної просвіти 
українців та багато іншого. 
І найважливіше, ми оптимізу-
вали власну роботу — ухва-
лили кілька важливих рішень 
про припинення та заснуван-
ня партнерств, структурували 
роботу організації та внутріш-
ні політики, обрали новий 
склад Наглядової ради.  

 У довгий та традиційно тур-
булентний виборчий цикл ми 
входимо із вивченими уро-
ками реформотворення піс-
лямайданної України, онов-
леною стратегію на наступні 
3 роки, вмотивованими та за-
рядженими на важку роботу, 
аби скористатися по макси-
муму наступним «вікном мож-
ливостей» та зробити демо-
кратичні зміни незворотними.

Олег РИБАЧУК, 
голова організації

2019 — рік виклику. Рік, коли не 
лише влада і опозиція зможуть 
стати перед дзеркалом реаль-
ності, щоб зрозуміти чи вони 
рухалися правильним шляхом 
весь післямайданний період. 
Це також і рік проміжного ек-
замену для громадянського 
суспільства, адже ми теж змо-
жемо подивитися в дзеркало 
правди і побачити наскільки 
добре ми працюємо. 

Саме два виборчі цикли дозво-
лять  громадським організа-
ціям, аналітичним центрам та 
експертним об’єднанням поба-
чити наскільки була ефективна 
їхня робота. Поведінка кан-
дидатів, штабів, партій, жур-
налістів та виборців — стане 

лакмусовим папірцем для 
третього сектору. Адже може-
мо довго дискутувати в зруч-
них 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 спря-
мували на те, щоб реальність, 
яка настане в момент оголо-
шення екзит-полів, нас не ля-
кала, а давала розуміння, що 
ми, як країна, рухаємося в пра-
вильному напрямку і питання 
лише в швидкості зміни. 
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МИ ВПРОВАДЖУВАЛИ 
СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВІ 

ЗМІНИ ЗУСИЛЛЯМИ 
ТАКИХ КОМАНД:

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

+ Полісі — аналітично-адвокаційний центр, який працює над 
вирішенням національних та локальних проблем через про-
сування змін до політик із залученням заінтересованих сторін

+ Сильні громади — платформа, яка створює умови для ста-
лого демократичного розвитку в громадах Сходу України

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

Центр UA 
в цифрах 
і фактах 

+ Кожна ідея, кожен проект, які ініціює та втілює Центр UA,  
переслідують місію творити суспільство відкритого 
доступу через спільні дії громадян 

+ Впродовж стратегічного циклу 2016–2018 рр. наша команда 
зосередилась над створенням умов для незворот-
них демократичних змін політичної системи 
України

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

 
+ РІВНИЙ ДОСТУП ДО ПОЛІТИКИ

+ ДОСТУП ГРОМАДЯН ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПУБЛІЧНИЙ 
КОНТРОЛЬ ВЛАДИ

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

 
КЛЮЧОВІ ЦІЛІ 

КОМАНДИ 
НА 2016–2018 

РОКИ:

Вінницька

Чернівецька

Одеська

 Волинська

Львівська

Терно-
пільська

Хмель-
ницька

Черкаська

Рівненська

Полтавська

Херсонська

Харківська

Сумська

 Ж
ито-

мирська

Кірово-

градська

Луганська

Донецька

Для поширення кращих 
практик по всій Україні 

Центр UA сформував 
регіональну команду 

та має представництво 
майже у всіх регіонах. 
Системна робота з ор-

ганами місцевого са-
моврядування посилила 

спроможність громад 
впливати на формуван-

ня місцевої політики 
завдяки залученню гро-

мадян до розробки та 
впровадження змін та 

сприяла розвитку місце-
вої демократії.

Новогродівка, 
Добропілля, 
Костянтинівка, 
Селидове, 
Краматорськ, 
Слов’янськ, Лиман, 
Бахмут, Торецьк, 
Олександрівка, 
Маріуполь

тимчасово 
окуповані 
території

Рубіжне, 
Сєвєродонецьк, 
Січеславська: 
Кривий Ріг

Мико-
лаївська
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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 : 
+ 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

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 вибо-
рах. У рамках policy-дослідження за участі 
ключових заінтересованих сторін були роз-
роблені Зелена книга проблем та Біла кни-
га рішень. 

Визначальне системне рішення з Білої 
книги — запровадження виборчої систе-
ми з відкритими регіональними списками 
на парламентських виборах — зафіксова-
не у проекті Виборчого кодексу (№3112-1).

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 партне-
рами та експертами

+ 829 226 унікальних користувачів та потенційних виборців 
читали матеріали про особливості виборчої реформи, пробле-
ми політичної корупції, політичної пам’яті та відповідальності 
політиків на платформі «Вибори Вибори» 
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https://vybory.pravda.com.ua/news/2018/09/4/7149729/
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https://vybory.pravda.com.ua/


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 переплану-
вала запуск формату на 2019 рік. Утім, за нашої ініціативи НАЗК 
закликало партії подавати звіти в форматі «Excel» для більш 
оперативного аналізу звітів. 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Ми підвищували обізнаність українців про 
повноваження та діяльність депутатів, 
аналізували електронні декларації, випад-
ки кнопкодавства, прогули сесій, показува-
ли, як розпізнавати популізм, а також про-
понували 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.

ПРОЗОРІСТЬ 
ПОЛІТИЧНИХ 

ФІНАНСІВ 

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. 

Ми працювали над тим, аби виборці почали 
враховувати прозорість політичних фінан-
сів партій як один з ключових критеріїв для 
голосування за ї ї представників або саму 
партію. 
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https://zp.chesno.org/


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 

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

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

+ Рух ЧЕСНО підвищив свою впізнаваність і впливовість се-
ред громадсько-аналітичних платформ — медійне охоплення 
становить 40 000 унікальних згадок (враховуючи унікальні 
публікації про ЧЕСНО у соціальних мережах), а середнє охо-
плення матеріалів сторінки ЧЕСНО в день у соцмережі Facebook 
становить 24 592.

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 ознайо-
митись 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») — всеукраїн-
ську незалежну базу даних про всіх політиків і партії, яка мі-
стить профілі понад 90 000 політиків і 270 партій та блоків

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

+ опублікували 16 оглядів про історію становлення та діяль-
ність українських політичних партій та їх політичні фінанси

+ опублікували 17 статей про виявлені порушення в е-декла-
раціях та звернулись до НАЗК із вимогою перевірки інформації 
з розслідувань
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Доступ 
громадян до 
прийняття 
рішень та 
публічний 
контроль влади

ЗАЛУЧЕННЯ 
ГРОМАДЯН ДО 

ПРОЦЕСУ ВИРОБЛЕННЯ 
І ПРИЙНЯТТЯ 

СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Ми прагнули показати здатність українців 
бути учасниками розробки рішень та спо-
нукати до обговорення змісту, а не назв 
законопроектів. У рамках всеукраїнського 
туру «ЗміниТИ» нам вдалось залучити ти-
сячі українців до вироблення державної 
політики в сферах охорони здоров’я, систе-
ми освіти, рівного доступу до політики, ви-
користання публічних фінансів та доступу 
громадян до ухвалення рішень. 

Частина пропозицій щодо розробки 
та втілення політик в освітній системі та 
сфері охорони здоров’я була безпосеред-
ньо напрацьована учасниками консуль-
тацій, а також врахована Міністерством 
освіти та науки та Міністерством охорони 
здоров’я України при підготовці змін до 
нормативно-правових документів. 

У 2018 році ми поширювали практику про-
ведення публічних консультацій серед ор-
ганів місцевого самоврядування, аби до-
помогти вирішувати соціально важливі 
проблеми обласного та місцевого рівня 
в інклюзивний спосіб. 

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 ін-
струментам залучення громадян до розробки та ухвалення 
рішень місцевим самоврядуванням

+ провели 110 публічних консультацій щодо вирішення ак-
туальних 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 вну-
трішньопартійної демократії

+ організували приїзд 22 студентів-журналістів у всі регіони 
країни, де вони могли підготувати репортажі про зміну місце-
вих політик шляхом залучення груп інтересів до діалогу
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https://centreua.org/2017/09/vseukrainskyy-tur-zminyty-tysiach/
https://centreua.org/wp-content/uploads/2018/07/GB-DECISION_UKR_PRINT.pdf?fbclid=IwAR3lkMl3UKOtT33Ude09NQwvu6eb6yan2D-Ef9CE5hbb4eJFLrC9zsZapqA


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) 

КОНТРОЛЬ ЗА 
ВИКОРИСТАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Ми закладали передумови демократизації 
системи управління публічними фінансами 
для забезпечення підконтрольності та під-
звітності використання публічних ресурсів 
та діяльності контролюючих органів. 

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

+ актуалізували проблему неефективного використання 
публічних фінансів серед ключових стейкхолдерів та 
напрацювали Зелену книгу проблем

Зважаючи на те, що стейкхолдери визначили своїми пріо-
ритетами 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 пере-
думов створення сильних громад на Сході 
України, аби мешканці почали використо-
вувати форми самоорганізації для вирі-
шення локальних проблем та ефективно 
контролювали місцеву владу. 

У 2018 році ми сфокусувались над об’єднан-
ням зусиль активних громадян Донецької 
та Луганської областей для змін у сфері 
медичних послуг, освіти, ведення бізнесу 
та благоустрою, а також сприяли підви-
щенню відкритості та підзвітності місцево-
го самоврядування. 

14 15

https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/PFC-Legislation-Analysis_ukr.pdf
https://rivne.pb.org.ua/help/base
http://chuguev-rada.gov.ua/rdocs/file/5581/2/
https://centreua.org/2018/07/u-khmelnyckomu-zapraciuie-molodizhnyy/
https://centreua.org/2018/08/deputaty-khersonskoi-miskrady-zatv/
https://centreua.org/2018/08/v-rivnomu-pryyniato-rishennia-pro-zaprov/
https://khm.gov.ua/uk/content/vid-19072018-no-518-pro-poryadok-rozmishchennya-zovnishnoyi-reklamy-u-misti-hmelnyckomu-nova
https://centreua.org/2018/12/gromadskist-sum-vplynula-na-formuv/
https://centreua.org/2018/12/v-rivnomu-pryyniato-programu-rozvytku/
https://centreua.org/wp-content/uploads/2018/07/GB-FINANCE-UKR-PRINT-3.pdf


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 : 
+ 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 прове-
дення незаконного обшуку в помешканні місцевого активіста 
Олексія Юкова

+ ініціювали створення робочої групи з реконструкції парку 
«Шовковичний» у Слов’янську; наразі контролюємо хід вико-
нання реконструкції та висвітлюємо у ЗМІ

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 міс-
цевого благоустрою та вирішення актуальних проблем безпеки 
в громадах

+ відстежували ефективність роботи народних та місцевих 
депутатів Донецької, Луганської та Дніпропетровської обла-
стей, а також моніторили діяльність органів влади та місцевого 
самоврядування 

+ опублікували 40 матеріалів із охопленням 100 000 пере-
глядів 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 інте-
ресів та громадських обговорень
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https://www.6262.com.ua/news/2258455/na-meste-starogo-kladbisa-v-slavanske-memorialnyj-park
https://vchasnoua.com/donbass/59231-v-toretske-aktivisty-sozdayut-kul-turnoe-prostranstvo-na-meste-zabroshennogo-skvera
https://tribun.com.ua/55421
http://tvplus.dn.ua/news/12/full/6208/
http://tvplus.dn.ua/news/12/full/6208/
https://docs.google.com/document/d/1TIssaoTUf374oZRmWxTsj7Yx3FD3k3KA_epbSYMBQQ8/edit
https://www.6262.com.ua/news/2225696/v-cem-pricina-problemnogo-stroitelstva-v-selkovicnom-otvety-po-punktam?fbclid=IwAR29r3x-77PVeGt2WMfHEtH4wupNuIvYXZGcGyXPkQPdjRBnHTh9JKPmhxw
https://slavdelo.dn.ua/2018/11/12/ostannyu-informatsiyu-po-parku-shovkovichnij-stanom-na-10-listopada/?fbclid=IwAR2HuiMbmzuB2KR_uIz271HLeZNi3lwBzKkjWS7P0pLs-5cDxms_WhINs6M
http://gromady.dn.ua/efektyvne-misto
http://gromady.dn.ua/pryjmalni-deputativ/serhij-sazhko-nardep-scho-rozdaje-podarunky-v-okruzi-ne-lyubyt-holosuvaty-v-parlamenti.html
http://gromady.dn.ua/mistsevi-deputaty/skilky-lavochok-postavyly-deputaty-kryvorizkoji-miskoji-rady-u-2017-rotsi.html
http://gromady.dn.ua/mistsevi-deputaty/skilky-lavochok-postavyly-deputaty-kryvorizkoji-miskoji-rady-u-2017-rotsi.html
http://gromady.dn.ua/majesh-pravo-znaty/majesh-pravo-znaty-vazhlyvi-rishennya-sesiji-kostyantynivskoji-miskoji-rady-4.html
http://gromady.dn.ua/majesh-pravo-znaty/majesh-pravo-znaty-vazhlyvi-rishennya-sesiji-kostyantynivskoji-miskoji-rady-4.html


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 прий-
няття 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 ро- 
ці — «Жінки. Рівність. Політика», поклика-
на сприяти покращенню представництва 
жінок у політичній системі України та роз-
будові суспільства рівних можливостей че-
рез боротьбу з ґендерними стереотипами.

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 обгово-
рення в Києві та 5 обласних центрах

+ за результатами оцінювання журі та інтернет-голосування 
оприлюднили переможців конкурсу
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https://www.stop-censorship.net/
https://centreua.org/2018/09/borotba-za-prava-zhinok-i-svobodu-slo/


Часопис
проектів
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П А Р Т Н Е Р И Ми вдячні за 
підтримку нашим 
партнерам, які 
вірять у нас та 
роблять можливим 
досягнення цілей!

Індивідуальні внески на статутну діяльність

Omidyar Network Fund, Inc.

55 923

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI)

Програма розвитку Організації Об’єднання Націй (ПРООН)

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

Шведська агенція з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA)

Міжнародна фундація виборчих систем, Україна (IFES)

Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин (NDI)

Міжнародний фонд «Відродження»

Кімонікс Інтернешнл Інк.

Pact Inc.

9 941 588

30.81%

26.81

8.45

7.14

6.28

6.27

5.98

4.43

2.44
1.33

0.17

8 652 947

2 726 652

2 303 895

2 026 394

2 022 675

1 928 623

1 396 384

786 376

429 678
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Структура 
витрат за 
джерелами 
надходжень  
у 2018 році

32 271 135
ВСЬОГО:
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