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Часи великих потрясінь – хороший момент, щоб зробити собі 
власний екзамен та поставити запитання «А чи є користь з того, 
що я роблю, ще комусь, окрім мене?». Під впливом нових обста-
вин багато речей і явищ, які були актуальні в попередні роки, 
перестали такими бути, а деякі навпаки заграли новими бар-
вами важливості. Оглядаючись на минулорічну роботу Центру, 
без зайвої скромності можу зауважити, що те, що ми ставили 
собі як пріоритет не знецінилося, а набрало навіть більшої ваги.  

Рішення для подолання проблем мають розроблятися за участі 
заінтересованих сторін.  

Громадяни мають в щоденному режимі контролювати якість 
рішень влади, як на національному, так і на місцевому рівнях.  

Раціональний електоральний вибір дозволяє делегувати владу 
під конкретні програмні зобов’язання, а не під образ з телевізора.  
Непрозоре фінансування політиків і партій впливає на якість 
рішень, які вони ухвалюють.  

Чи 2020-ий прибрав ці питання з порядку денного? Навпаки, 
зараз як ніколи, вже не лише фахівці, а й звичайні громадяни 
починають відчувати їхню важливість. Турбулентність не збиває 
компас нашої організації, лише змушує докладати більше зу-
силь, щоб рухатися обраним шляхом для досягнення поставле-
них цілей. 

В умовах, які постійно змінюються, нам і самим довелося змі-
нитися. З січня 2020-го Рух ЧЕСНО став окремою громадською 
організацією. Після ухвалення Виборчого кодексу ми завер-
шили проєкт «ВибориВибори», адже він виконав свою місію та 
завдання, які ми на нього покладали. Центр перестав працю-
вати в форматі платформи платформ, натомість, продовжуючи 
розбудовувати себе як аналітично-адвокаційну організацію.   

Незмінною залишається основа нашої філософії – досягнення 
мети можливе лише у результаті спільних дій.  

Олег Рибачук 
Голова Центр UA 
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ГО «Центр UA» 

Центр 
спільних 
дій

 ◻ Кожна наша публікація, кожна публічна 
подія, кожен інструмент, кожен проєкт, 
кожен коментар для ЗМІ об’єднані одні-
єю великою місією – творення відкрито-
го доступу через спільні дії громадян  

 ◻ Протягом 2019 року команда організа-
ції працювала для забезпечення умов 
незворотних демократичних змін полі-
тичної системи України  

 ◻ Ми працювали у таких напрямках:  

 ▫ створення передумов для вироблен-
ня, втілення та конкуренції послі-
довних та раціональних політик на 
національному та місцевому рівнях   

 ▫ створення передумов для здійснен-
ня поінформованого та зваженого 
електорального вибору. 

 ◻ як громадський рух ЧЕСНО пильнували прозорість та під-
звітності політиків і партій  

 ◻ як аналітично-адвокаційний центр працювали над вирішен-
ням національних та місцевих проблем шляхом залучення 
заінтересованих сторін до напрацювання змін до політик  

 ◻ як спецпроект «Вибори Вибори» спільно з виданням Україн-
ська правда привертали увагу до важливих змін державної 
політики 

Для досягнення наших цілей ми спільнодіяли 
в форматах різноманітних команд нашої  
організації: 
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Наш власний досвід  
підтверджує – важливі 
зміни не творяться з  
Києва. Саме тому у 2019 
році ми працювали в усіх 
регіонах України, як на 
рівні обласних центрів, 
так і в 192 громадах.  

192 громади

24 обласних 
центри

районний 
центр
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ВИБОРИ 
2019 

Вибори – важливий період в розвитку 
демократичної країни, особливо, якщо 
в один рік змінюються і президент, і 
склад Верховної ради. Значна частина 
нашої діяльності в 2019-му стосувала-
ся виборів. Ми доклали зусиль, щоб 
виборці отримали повну та неупе-
реджену інформацію про програмні 
обіцянки кандидатів і партій, про їхню 
особисту та політичну біографію. Ми 
переконані, що усвідомлений та поін-
формований вибір – наріжний камінь 
побудови успішної демократії. А раці-
ональний виборець – той, хто приско-
рює рух країни на шляху демократич-
них перетворень.  
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Введення  
раціональності 
в електораль-
ний вибір  
громадян 

Ми впевнені, що раціональний вибір 
допоможе створити умови, за яких вла-
да ставатиме більш підзвітною, а грома-
дяни знизять апетити патерналістських 
очікувань. Адже знати програмні по-
ложення кандидатів і партій з офіцій-
ного документу, а не рекламних гасел, 
– необхідний мінімум відповідального 
виборця. А впроваджувати свою пе-
редвиборчу програму після обрання 
– це не данина моді, а обов’язок політи-
ка, який прагне будувати демократичну 
країну в інтересах громадян.  

Під час президентської та парламент-
ської кампаній 2019 року аналітична 
команда Центру опрацювала програми 
найпопулярніших кандидатів і партій, 
а після представила їх виборцям  без 
«води» та емоційних викрутасів в різно-
манітних форматах.  

 ◻ онлайн-інструмент «Вибори 2019: за кого 
голосувати?» для порівняння програм 
кандидатів в президенти і партій, які 
змагалися за голоси виборців на парла-
ментських виборах 

 ◻ 46 презентацій результатів аналізу про-
грам 10 найпопулярніших кандидатів на 
пост президента та 12 політичних партій, 
які боролися за місця у Верховній Раді 

 ◻ 54 публікацій з аналізом програм канди-
датів і партій в ЗМІ 

 ◻ 13 відеоблогів на ТБ з аналізом програм 
кандидатів і партій та 12 відеоогля-
дів програм, які були опубліковані на 
Fecebook сторінці Центру 

 ◻ 21 програма в ефірі Українського радіо 
щодо окремих аспектів програм канди-
датів і партій 

 ◻ презентації інструментів для молоді під 
час фестивалів Atlas Weekend , ZAХID 
Fest, Файне місто, Respublica FEST.  

 ◻ 219 000 користувачів скористалися ін-
струментом «Вибори 2019: за кого голо-
сувати» 

 ◻ 320 316 – загальна аудиторія, яка ознайо-
милася з нашими аналітичними матеріа-
лами в національних медіа 

 ◻ 1 460 618 – загальна аудиторія, відеоро-
ликів про програми кандидатів і партій 
на всіх платформах 

 ◻ 1 050 000 – загальна аудиторія Україн-
ського радіо, яка змогла ознайомитися з 
аналітикою команди під час ефірів 

ЩО МИ ЗРОБИЛИ:  

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ: 
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Поінформований 
електроральний 
вибір 

У 2019 році під час двох виборчих 
кампаній, президентської і парламент-
ської, команда ЧЕСНО працювала для 
того, щоб виборці отримали точну, не-
упереджену та об’єктивну інформацію 
про кандидатів і партії. 

ЩО МИ ЗРОБИЛИ: 
 ◻ онлайн-модуль порівняння кандидатів на посаду президента та 

доповнену базу даних Політхаб інформацією про кандидатів у 
президенти 

 ◻ серію аналітичних матеріалів та інтерв’ю із кандидатами: аналіз 
технічних кандидатів, зокрема кандидатів-клонів, а також зв’язки 
між кандидатами через довірених осіб  

 ◻ 7 відеороликів – Unboxing про кандидатів у президенти 

 ◻ дві методології оцінювання кандидатів у парламент, зокрема, на-
родних депутатів 7-8 скликань (вперше було введено категорію 
«гречкосійство» на позначення непрямого підкупу виборців) 

 ◻ онлайн-модуль порівняння партій за характеристиками та 
доповнену базу даних Політхабу інформацією про кандидатів в 
депутати та партії 

 ◻ аналіз кандидатів у народні депутати у 40 виборчих округах, що 
становить 20% від усіх мажоритарних округів України. Зокрема, 
публікації про усіх кандидатів від Києва і Київщини 

 ◻ взяли участь у восьми фестивалях, де проводили освітні квести 
для відвідувачів та розповсюджували інформаційні матеріали 
(Дні Європи, Межигір‘я фест, Atlas Weekend, ZAHID, Файне місто, 
Думкофест, Soloma Fest, Еко фестиваль) 

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ: 
 ◻ 1 823 193 унікальних користувачів переглянули профілі політи-

ків у базі Політхаб, ще 88 843 перевіряли сторінки партій. Всього 
Політхаб містить 96 648 профілів політиків і 406 профілів партій 

 ◻ відео «Unboxing кандидатів» в мережі переглянули понад 70 
тисяч разів 

 ◻ 17 депутатів парламенту минулих скликань за методологією ЧЕС-
НО отримали 3 і більше негативних критеріїв ЧЕСНО, 87% з них 
не були переобрані до Ради. 

 ◻ 95 тисяч виборців ознайомилися із матеріалами-оглядами окру-
гів під час парламентської кампанії 

 ◻ ЦВК на заклик ЧЕСНО вперше оприлюднила фотографії усіх кан-
дидатів-мажоритарників та списочників. 
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Упрозорення 
партійних 
фінансів 

У рік виборів команда ЧЕСНО працю-
вала над тим, щоб громадяни знали 
більше про те, хто фінансує кандидатів 
і партії. 

ЩО МИ ЗРОБИЛИ: 

 ◻ 140 аналітичних матеріалів про фінанси партій та кандидатів 
опубліковано 

 ◻ оцінили обсяг і вартість політичної реклами на національному 
телебаченні та масштаби дочасної ТВ агітації  

 ◻ серію матеріалів «Ціна голосу» з аналізом витрат на виборчу 
кампанію –10 публікацій  

 ◻ серію матеріалів про витрати на політичну рекламу у Facebook. 
Форсування упрозорення витрат на політичну рекламу у 
Facebook 

 ◻ удосконалення функціоналу інструменту «Золото Партій»: дода-
но компонент аналізу виборчих фінансових звітів та базу даних 
про політичні фінанси

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ: 

 ◻ робота ЧЕСНО разом з партнерами щодо моніторингу ефектив-
ності роботи НАЗК сприяла перезавантаженню органу 

 ◻ ЧЕСНО закріпився як найсильніший watchdog у сфері політичних 
фінансів 

 ◻ 33 012  унікальних користувачів скористалися інструментом «Зо-
лото партій», який став унікальним ресурсом, що містить оцифро-
вовану і візуалізовану інформацію зі звітів партій та кампаній за 
2016-2019 рр 

 ◻ аналітики ЧЕСНО систематизували і візуалізували дані ЦВК щодо 
виборчих фондів кандидатів в президенти та політичних партій.
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ТВОРЕННЯ 
ПОСЛІДОВНОЇ 
ПОЛІТИКИ

Після кожних виборів політики отри-
мують владу, яку їм делегують вибор-
ці. Ми переконані, що лише щоденна 
увага до діяльності влади та інфор-
мування громадян про проєкти та 
ухвалені рішення, професійну етику та 
порушення обранцями процедур змо-
же створити умови, за яких політики 
стануть підзвітними, а політика стане 
послідовною і її впроваджуватимуть в 
інтересах громадян.  
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Спонукання 
політиків і 
партій до 
послідовного 
втілення 
програм

Ми закликаємо громадян уважно 
ставитися до послідовності втілення 
передвиборчих програм тими, кому 
вони делегували владу на виборах. 
Увага виборців до проєктів рішень 
президента, уряду та парламенту – 
ключовий запобіжник від авторита-
ризму та запорука творення ефектив-
но працюючої демократії. В умовах, 
коли всі три інститути державної вла-
ди зосереджені в руках представників 
єдиної політсили, громадянам необхід-
но детально аналізувати проєкти дер-
жавної політики та рішень влади, щоб 
відділити важливі речі від медіашуму.  

В період «турборежиму» команда 
Центру зосередила свою увагу, зокре-
ма на змінах до Конституції, які могли 
розбалансувати систему стримувань і 
противаг українських інститутів влади. 
Ми не лише детально розібрали кожен 
попередньо ухвалений парламентом 
проєкт, але і в різних форматах повідо-
мили громадян про ризики таких змін.  

Ще одним викликом «турборежиму» 
стала потреба привернення уваги 
суспільства до ключових змін зако-
нодавчого поля. Десятки проєктів 
законів з’являлися щодня, тому ко-
манда Центру розпочала щотижневий 
моніторинг таких проєктів та рішень 
парламенту, уряду та президента, які 
впливають на баланс влади та на кон-
кретні групи громадян.  

 ◻ 51 аналітичний матеріал у ЗМІ 

 ◻ презентації аналітики, лекції для 
студентів та прес-кава для журна-
лістів щодо ризиків конституційних 
змін відбулися у 8 регіонах протя-
гом жовтня-листопада 2019. 

зважаючи на суспільний розголос, два 
проєкти змін до Конституції президент 
відкликав, а ще чотири так і не внесли 
в сесійний зал для розгляду в першому 
читанні. Конституція вистояла під  
натиском «турборежиму», зокрема і  
завдяки спільним діям нашої команди. 

ЩО МИ ЗРОБИЛИ:  

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ: 
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Контроль 
обраних 
політиків  
і партій

Іншим фокусом роботи ЧЕСНО в 2019 
став аналіз роботи новообраних пар-
ламентарів. Продовжено моніторинг 
роботи Ради, відвідування засідань 
та виявлення фактів, що засвідчують 
недоброчесність політиків. 

ЩО МИ ЗРОБИЛИ:  КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ: 
 ◻ провели кампанію #СвободуСенсорнійКнопці – вимога до парла-

ментської більшості унеможливити кнопкодавство, запровадив-
ши сенсорну кнопку для голосування. Журналісти ЧЕСНО фіксу-
вали факти неособистого голосуванні в парламенті IX скликання 

 ◻ 11 дайджестів про роботу Верховної Ради. Вони містили аналіз 
голосувань, відвідуваності, кнопкодавства, отримання компенса-
цій за житло 

 ◻ 30 текстів щодо аналізу роботи мажоритарників та їхніх помічни-
ків 

 ◻ 31 аналітичний матеріал про розподіл субвенцій та виявлених 
зловживаннях 

 ◻ проєкт «Звіти наживо» – 175 звітів представників місцевого са-
моврядування та виконавчих органів звітували у прямому ефірі 
Суспільного, а також 13 інтерв’ю з мерами 

 ◻ спільно із Bihus.Info та Суспільним мовником провели 5 ворк-
шопів для журналістів  у Києві, Рівному, Львові, Дніпрі та Одесі.  

 ◻ проміжним результатом кампанії  #СвободуСенсорнійКнопці ста-
ло ухвалення законопроєкту про криміналізацію кнопкодавства. 
Кампанія продовжена до запуску повноцінного персонального 
голосування в Раді 

 ◻ за даними дайджесту ЧЕСНО щодо отримання депутатами пар-
ламенту VIII скликання відшкодування за оренду житла у Києві, 
НАБУ порушило кримінальне провадження і до бюджету повер-
нули 1,65 млн грн  

 ◻ «Звіти наживо» переглянули 350 000 глядачів  в мережі  

 ◻ аналітичні матеріали ЧЕСНО про парламент отримали 7822 зга-
док у ЗМІ, а про регіони – 163.  
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Вирішення 
проблем 
через механізми 
вироблення 
публічної 
політики

Ми переконані, що зміни потрібно 
творити через повний цикл вироблен-
ня публічної політики. Це передбачає 
проведення публічних консультацій 
із залученням різних заінтересованих 
сторін, аби врахувати їхні інтереси у 
місцевій чи державній політиках. Тоб-
то рішення, розроблені відповідно 
до правил публічної політик, мають 
шанси на втілення та суспільну легі-
тимність, а також подальшу успішну 
реалізацію. 

Впродовж року ми налагоджували 
діалог між мешканцями громад та ор-
ганами місцевої влади по всій Україні, 
аби показати органам місцевого само-
врядування різні позиції та допомогти 
ухвалити якісні рішення. 

ЩО МИ ЗРОБИЛИ:  

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ: 

 ◻ провели 192 публічні консультації 
щодо вирішення актуальних ло-
кальних проблем, залучивши 3916 
учасників 

 ◻ консультації відбулися в 23 облас-
них центрах та 95 громадах  

 ◻ завдяки об’єднаним зусиллям не-
байдужих громадян і влади розро-
блено й удосконалено 10 місцевих 
політик 

 ◻ зміни в молодіжній політиці громад 
розпочалися в 29 громадах 

 ◻ зміни в підході щодо вирішення 
проблем з безпритульними твари-
нами відбулися в трьох громадах 

 ◻ ліквідація сміттєзвалищ, встанов-
лення сміттєвих баків та зміни в 
екологічній політиці розпочалися в 
22 громадах 

 ◻ зміни щодо розподілу бюджету гро-
мади відбулися в десяти громадах 

 ◻ зміни в частині облаштування бага-
токвартирних будинків відбулися в 
семи громадах 

 ◻ зміни в підході до транспортної по-
літики відбулися в трьох громадах
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Структура 
витрат за 
джерелами 
надходжень 
у 2019 році

Omidyar Network Fund, Inc. 12 943 984

5 378 194

4 970 904

1 745 000

333 300

437 891

833 927

174 624

1 534 169

2 634 656

Антикорупційна ініціатива Європейського 
Союзу в Україні (EUACI)/DANIDA 

Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ) 

Національний Демократичний Інститут 
Міжнародних Відносин (NDI) 

Міжнародна фундація виборчих систем, 
Україна (IFES) 

Міжнародний фонд «Відродження» 

Кімонікс Інтернешнл Інк.  

Індивідуальні внески на статутну діяльність 
Pact Inc. 

Шведська агенція з питань міжнародної співпраці 
та розвитку (SIDA) 

Всього: 30 986 650 грн 

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

АУДИТ 

ТОВ «АК Ю Ейч Уай Простір ЛТД» було прове-
дено аудит фінансової звітності загального 
призначення ГО «ЦЕНТР ЮЕЙ» у складі ба-
лансу станом на 31 грудня 2019 року (форма 
No 1-мс) та Звіту про фінансові результати 
(форма No 2-мс) за 2019 рік, складеної у 
відповідності з національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку Украї-
ни, а також приміток до даної звітності. Аудит 
фінансової звітності Організації було прове-
дено у відповідності до вимог Закону України 
від 21.12.2017 No 2258-VIII «Про аудит фінан-
сової звітності та аудиторську діяльність» та 
Міжнародних стандартів аудиту, випущених 
Радою з міжнародних стандартів аудиту та 
надання впевненості (IAASB) Міжнародної 
федерації бухгалтерів (IFAC).

Суттєвих відхилень від вимог національних 
положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку України встановлено не було. За резуль-
татами аудиту було видано Звіт незалежного 
аудитора з немодифікованою думкою про те, 
що фінансова звітність Організації за 2019 рік 
складена в усіх суттєвих аспектах відповідно 
до Національних положень (стандартів) бух-
галтерського обліку України.
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За результатами президентських та парламентських виборів інсти-
тути влади проявили свою слабкість та неспроможність балансувати 
між собою. Це сталося через нечітко виписані повноваження та сама 
система стримування та противаг в Україні функціонує неефективно.  
 
Унаслідок неможливо забезпечити ані стале впровадження реформ, 
ані економічний розвиток країни. Війна на сході України оголила 
інституційну слабкість, яку досі наша держава не усунула. Навряд чи 
тоді вона зможе виконувати свою основну функцію — безпеки грома-
дян.  
 
Сьогоднішня влада, яка, до слова, має значний кредит довіри та 
повноважень, може зробити багато або дуже хорошого, або дуже 
поганого. А її темп, непродуманість рішень та непослідовна політика 
дедалі більше заганяють країну в розбалансування інститутів влади.   
 
Тому після 10 років контролю політиків та адвокації змін на націо-
нальному та регіональному рівнях ми змінюємося, аби дати нову 
якість країні і сектору. У 2020 році ГО «Центр ЮЕЙ» трансформувалася 
в аналітично-адвокаційний Центр спільних дій. Рух Чесно став окре-
мою громадською організацією.
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