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ВСТУП

Зазвичай тут пишуть багато надзвичайно гарних, розумних та важливих 
слів... але ми вирішили великими літерами написати лише найголовніше:

Дякуємо!

Ми щиро дякуємо всім, хто у будь-який спосіб підтримував нас чи  
долучався до нашої діяльності у 2016 році й не тільки!!! 
Без вас все те, про що йдеться у цьому звіті далі, було б просто  
неможливим!

Зі щирою вдячністю,
команда Одеської обласної організації ВГО КВУ
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ПРО НАС

Хто ми
Одеська обласна організація ВГО КВУ — незалеж-

на неурядова організація, регіональний лідер 

в сфері демократизації та захисту й просуванні 

прав людини. Створена у 1997 році, легалізова-

на у 1998 році, як юридична особа зареєстрована 

у 2004 році.

Місія
Бути ініціатором і активним учасником 

позитивних змін в Україні, сприяючи про-

веденню чесних виборів, демократизації 

органів влади, утвердження і захисту прав 

людини і розвитку інститутів громадян-

ського суспільства.

Ключові напрямки діяльності

1. Сприяння чесним і прозорим виборам.

2. Сприяння розвитку демократичних інститутів.

3. Посилення правових можливостей населення і 

громад. Захист і просування прав людини.

Географія діяльності

Організація має успішний досвід виконання націо-

нальних, регіональних та локальних проектів.

В Одеській області організація має 7 представ-

ництв у містах: 

• Одеса 

• Білгород- Дністровський

• Ізмаїл

• Подільськ

• Рені

• Роздільна

• Татарбунари.

Ключові компетенції

• Медійність

• Здатність створювати ексклюзивні продукти

• Гнучкість і мобільність в ситуації змін

• Є лідером думок в ключових напрямках  

діяльності для об'єктів впливу

• Професіоналізм співробітників

• Незалежний статус організації, що дозволяє 

приймати самостійні рішення і реалізовувати дії

• Репутаційний капітал

• Успішний досвід здійснення проектів на локаль-

ному, регіональному та національному рівнях

• Налагоджені відносини і партнерство зі стейк-

холдерами

• Представництво мережевих національних 

асоціацій (УГСПЛ, ОПОРА, Мережа Громадських 

ініціатив)

• Здатність залучати ресурси з різних джерел і 

успішна грантова історія

Організація є:

      Координатором           Регіональним партнером

Членом
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КОМАНДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФІСУ

Анатолій Бойко 

Голова організації

Анастасія Матвієнко 

Заступник Голови організації, 

керівник програми «Розвиток 

демократичних інститутів»

Інна Васютинська 

Головний 

 бухгалтер

Ігор Луговський 

Координатор проектів, 

 експерт програми 

«Роз виток демокра-

тичних інститутів»

Євгенія Генова 

Заступник Головного  

редактора видання  

«ІзбірКом»

Костянтин Оніщук 

Юрист приймальні

Андрій Гончаров 

Офіс-менеджер

Христина Ремізова 

Координатор  

проектів,  

експерт програми  

«Права людини»

Юлія Лісова 

Адвокат, експерт 

п рог рами  

«Права людини»

Софія Самкова 

Експерт програми 

«Роз виток демокра-

тичних інститутів»

Валерій Болган 

Керівник інформаційного відділу  

та медіа-холдингу, Головний  

редактор видання «ІзбірКом»

Кирило Бойко 

Журналіст видання  

«ІзбірКом»

Надія Бондаренко 

Заступник Голови організації, 

керівник програми «Розвиток 

громадянського суспільства»

Ігор Бринош 

Заступник Голови організації,  

керівник програми «Права люди-

ни»,  керівник юридичного відділу 
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ДІ ЯЛЬНІСТЬ ПРОТ ЯГОМ 2016  РОК У  
В  ЦИФРА Х 
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ГЕОГРАФІ Я  ПРОЕК ТІВ  ОРГА НІЗА ЦІЇ

У 2016 році проектами організації було охоплено 14 областей України та м. Київ.

• Волинська область 

• Дніпропетровська область 

• Івано-Франківська область 

• Луганська область 

• Львівська область 

• Миколаївська область 

• Одеська область 

• Рівненська область 

• Сумська область 

• Харківська область 

• Херсонська область 

• Черкаська область 

• Чернівецька область 

• Чернігівська область

• м. Київ 

Територія, охоплена  

проектами організації
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НАПРЯМОК «РОЗВИТОК ГРОМАД, 
ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВИХ  
МОЖЛИВОСТЕЙ ТА  
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ»

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ

«Атестація депутатів місцевих рад» 

Проект було спрямовано на вдосконалення ді-

яльності новообраних депутатів 8 місцевих рад 

Одеської області за допомогою проведення пер-

сонального оцінювання діяльності місцевих де-

путатів на предмет відповідності їх діяльності 

параметрам відкритості, прозорості, підзвітності 

та доброчесності протягом першого року повно-

важень, а також на підвищення поінформованості 

виборців про діяльність депутатів місцевих рад 

Одеської області. Персональні оцінки від 1 до 5 ба-

лів отримали 330 місцевих депутатів: Одеської об-

ласної, Одеської, Ізмаїльської, Білгород-Дністров-

ської, Подільської, Ренійської, Татарбунарської та 

Роздільнянської міських рад. 

Протягом року ми перевірили, чи надали депута-

ти виборцям всю необхідну інформацію про себе, 

чи проводять регулярний прийом виборців, чи хо-

дять депутати на сесії та на засідання постійних 

комісій, чи спілкуються депутати з громадянами 

в соціальних мережах, чи проінформували до-

бровільно виборців про свої статки, як голосують 

за суперечливі проекти рішень, чи користуються 

своїм правом на депутатський запит, чи дотриму-

ються всіх процедур при прийнятті рішень в умо-

вах конфлікту інтересів та чи не «кнопкодавлять».  

Також ми не залишили поза увагою звіти депута-

тів та проконтролювали, чи були ці звіти публічни-

ми, чи вони оприлюднені та чи відповідає їх зміст 

всім вимогам законодавства. Аби показати й інші 

сторони діяльності місцевих депутатів (напри-

клад, ще не доведені підозри в корупції, неетичну 

поведінку тощо), ми запросили місцевих експертів 

також оцінити депутатів Одеської міської ради, що 

надало додаткову інформацію для обміркування 

діяльності депутатів міської ради одеситам

Окрім того, запит виборців на інформацію про 

своїх місцевих депутатів ми задовольняли, опри-

люднивши онлайн-мапу приймалень депутатів 8 

місцевих рад, та запровадивши на нашому інфор-

маційному ресурсі «ІзбірКом» регулярні публікації 

інформаційних матеріалів про персональні здо-

бутки депутатів. Протягом року ми підготували 96 

таких унікальних матеріалів. Жителі області, що не 

є користувачами мережі Інтернет, ознайомились з 

діяльністю місцевих депутатів з двох спец випусків  

газети «ІзбірКом». 

За результатами нашої ініціативи, ми надали кож-

ному з 330 місцевих депутатів персональні ре-

комендації щодо підвищення рівня відкри тості 

виборцям та прозорості реалізації своїх пред-

ставницьких функцій, підвищенню доброчесності  

власної діяльності та підзвітності виборцям.  

Незважаючи на короткий строк, який пройшов
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після проведення першої кампанії «Атестації» де-

путатів місцевих рад, в кожній міській раді частина 

депутатів вже відреагувала на наші рекомендації 

та покращила деякі показники своєї діяльності. 

Нагородження депутатів, які отримали  
максимальну оцінку

На початок 2017 року 27% з усіх місцевих депута-

тів, які були охоплені першою хвилею «атестації, 

покращили хоча б один показник реалізації своїх 

представницьких функцій. 

Інфографіка з результатами оцінювання

У 2017 році ми не тільки продовжимо «атестувати» 

місцевих депутатів Одеської області, а ще й роз-

ширимо географію «Атестації» депутатів місцевих 

рад до 8 міських рад обласних центрів.

Інфографіка з результатами оцінювання

«Атестація депутатів місцевих рад»

З 2013 року ми щорічно вимірюємо Індекс публіч-

ності Одеської міської ради, аби посприяти підви-

щенню рівня відкритості, прозорості та підзвітно-

сті реалізації місцевого самоврядування міста.

 

Презентація результатів вимірювання в м. Одеса

В 2016 році ми вперше виміряли Індекс публіч-

ності ще в п’ятьох містах Одеської області: Ізмаї-

лі, Рені, Білгороді-Дністровському, Роздільній та 

Подільську та надали розгорнуті рекомендації 

цим муніципалітетам щодо впровадження в 

свою діяльність. Для маленьких міст такий «рей-

тинг» міст виявився справжнім відкриттям та  
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наштовхнув органи місцевого самоврядування на 

позитивнІ зміни: розробку Статутів міста, роботу 

над Генеральними планами, зміни до Регламенту  

міської ради, розширення переліку інформації, 

яка оприлюднюється, а також повну модернізацію 

своїх офіційних сайтів. 

Примітка Індекс публічності — це практичний 

інструмент, що дозволяє всесторонньо оціни-

ти та порівняти між собою рівень прозорості,  

відкритості та підзвітності муніципальних  

інституцій у їхній взаємодії з мешканцями.  

Вимірювання індексу публічності Одеської  

міської ради здійснюється Одеською обласною 

 організацією ВГО «Комітет виборців України» 

в рамках порівняльного дослідження, яке з 2013  

року здійснюється незалежними екс-

пертами Мережі партнерів по вимі-

рюванню Індексу публічності органів  

місцевого самоврядування, ініційованого  

Львівською командою Громадянської мережі  

ОПОРА.

Об’єктами моніторингу є муніципалітети усіх 

обласних центрів України (окрім Донецька та 

Луганська). Переслідуючи мету збільшення рівня 

відкритості, прозорості та підзвітності  

муніципалітетів, з 2016 року Одеська обласна 

організація ВГО «Комітет виборців України»  

ініціювала вимірювання Індексу публічності ще в 

5 містах Одеської області.

 

Інфографіка з результатами вимірювання

Виконання передвиборчих програм

Моніторинг з 2006 року здійснюється з метою 

звернути увагу місцевих політиків і громадян на 

важливість відповідальності політиків за реаліза-

цію своїх передвиборчих програм, задля сприян-

ня впорядкуванню діяльності місцевих політичних 

партій і міських голів у напрямку реалізації страте-

гічних цілей і задач, а не короткострокових рішень 

та з метою переформатування суспільної дискусії  

під час передвиборчих кампаній в напрямку  

обговорення ідей, що містяться в передвиборчих 

програмах, замість обговорення особистостей. З 

2012 року в Одеській області на постійній основі 

ми здійснюємо моніторинг виконання перед-

виборчих програм політичних партій, що мають 

своїх представників в Одеській обласній, Одесь-

кій, Ізмаїльській, Білгород-Дністровській, Поділь-

ській, Роздільнянській та Ренійській міських радах, 

 а також міських голів відповідних міст.

Інфографіка з результатами моніторингу

Незважаючи на, загалом, низьку зацікавленість 

політичних партій та міських голів у виконані своїх  

передвиборчих програм, частина міських голів 

протягом першого року повноважень зверта-

лась до реалізації своїх передвиборчих програм, а
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в Одесі політичні партії під час дискусії щодо ре-

зультатів реалізації передвиборчих програм про-

тягом першого року своїх повноважень прояви-

ли зацікавленість в отриманні такої зовнішньої  

оцінки своїй діяльності задля внесення відповід-

них корективів в свої майбутні заходи.

Презентація результатів моніторингу в м. Одеса

частина міських голів протягом першого року 

повноважень зверталась до реалізації своїх 

передвиборчих програм, а в Одесі політичні партії 

протягом дискусії щодо результатів реалізації 

передвиборчих програм протягом першого року 

своїх повноважень проявили зацікавленість в 

отриманні такої зовнішньої оцінки своїй діяльності 

задля внесення відповідних корективів в свої 

майбутні заходи.

Інфографіка з результатами моніторингу

Моніторинг діяльності народних 
депутатів від Одеської області

З 2007 року Одеська обласна організація ВГО «Ко-

мітет виборців України» здійснює моніторинг ро-

боти народних депутатів від Одеської області як 

самостійно, так і у партнерстві з іншими громадсь-

кими організаціями. У 2016 році наша органі-

зація продовжила співпрацю з Громадянською  

мережею ОПОРА в рамках Програми USAID РАДА: 

Підзвітність, відповідальність, демократичне 

парламентське представництво, що виконується  

Фондом Східна Європа, де в Одеській області  

представник нашої організації виконував функції 

Громадського консультанта ОПОРИ. Проект спря-

мований на залучення громадян до парламент-

ського процесу, підвищення їх поінформованості 

про діяльність Верховної Ради України, парламент-

ських партій та народних депутатів України.

Інфографіка з результатами моніторингу

Діяльність громадського консультанта була зосе-

реджена на моніторингу роботи парламентарів- 

мажоритарників, обраних в Одеській області, а  

також місцевих осередків політичних партій, 

здійсненні інформаційних та просвітницьких  

заходів з тематики моніторингових активностей 

(публічні дискусії, круглі столи, інформаційний  

форум для студентів). 

В результаті, один з одеських мажоритарників під-

готував свій звіт для громадян за запропонованою 

деталізованою формою і провів публічне звітуван-

ня, четверо депутатів відреагували на звернення 

громадян щодо актуальних проблем їх округів, а 

також один депутат почав особисто взаємодіяти 

із виборцями на своїй сторінці у Facebook.
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Посилення спроможності  
депутатів місцевих рад

В липні 2017 року Одеська обласна організація 

ВГО «Комітет виборців України» провела серію  

тренінгів для депутатів місцевих рад в Роздільній, 

Подільську, Білгороді-Дністровському, Татарбу-

нарах, Рені, Ізмаїлі та Одесі.

В цілому в навчанні взяли участь понад 150 пред-

ставників органів місцевого самоврядування в 

Одеській області, серед яких голови міських і сіль-

ських рад, представники апаратів районних рад, 

депутати місцевих рад і їх помічники.

Програма навчання включала такі теми, як кон-

ституційно-правові основи місцевого самовря-

дування в Україні та перспективи його розвитку, 

статус місцевих рад та депутатів місцевих рад 

(повноваження і форми роботи), принципи ефек-

тивної організації роботи депутатів та їхніх поміч-

ників в раді і поза нею, форми залучення громадян 

до участі в місцевому самоврядуванні, а також 

особливості реалізації антикорупційної політики в 

місцевій раді.

Тренінги для депутатів місцевих рад

Для проведення семінарів був запрошений до-

свідчений тренер і автор багатьох робіт з питань 

діяльності органів місцевого самоврядування, ви-

борчого законодавства, доцент кафедри право-

вих дисциплін Економіко-юридичного інституту 

м. Чернівці Борис Руснак.

Тренінги для депутатів місцевих рад

Інформаційно-довідковий посібник для  
депутатів та посадових осіб місцевих рад

Крім того, разом з експертом Одеський КВУ втретє  

видав інформаційно-довідковий посібник з ор-

ганізаційно-правових засад роботи місцевих 

рад, їх посадових осіб, а також депутатів. По-

сібник, обсягом понад 700 сторінок, містить те-

оретичну, нормативно-правову інформацію,  

а також практичні поради депутатам щодо  

ефективної реалізації свого статусу.
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АНТИКОРУПЦІЯ

За доброчесність посадовців  
та прозорість рішень  
в Одеській області 

Ми не могли залишитись осторонь антикоруп-

ційної реформи, тому долучились до теми в  

напрямку, який найбільш близький нам: прозоро-

сті статків посадовців місцевого самоврядування 

та місцевої влади, а також прозорості прийняття 

рішень, зокрема, й запобіганню та врегулюванню 

конфлікту інтересів.  

Наприкінці 2016 року ми перевірили декларації 

міських голів обласного центру та міст обласного 

значення Одеської області (загалом 7 міст) та голів  

всіх РДА (всього 26 осіб), звернули увагу, чи не  

приймали посадовці рішення в умовах конфлікту  

інтересів без дотримання процедур його врегу-

лювання, проаналізували регламенти міських рад  

та виконавчих комітетів на предмет втілення норм 

та процедур запобігання корупції. 

За результатами нашого аналізу декларацій голів 

РДА та міських голів та звернень, НАБУ розпочало  

досудові розслідування відносно 2 посадовців, 

НАЗК обіцяло провести повну перевірку дек ларацій 

ще чотирьох посадовців, а справа про порушен-

ня вимог фінансового контролю одним з міських  

голів вже розглядається в суді. Окрім того, у  

відповідь на наші рекомендації щодо удоскона-

лення процедур по врегулюванню конфлікту інте-

ресів, на звернення однієї РДА ми розробили по-

крокову інструкцію для посадовців, а на звернення 

двох міських рад провели семінари для депутатів та 

службовців виконавчих органів з теми запобігання  

та врегулювання конфлікту інтересів, а також роз-

робили окреме Положення. 

Інфографіка з результатами моніторингу
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Розвиток спроможності 
Маразліївської об’єднаної 
громади 

Проект було спрямовано на підвищення потенціа-

лу представників місцевого самоврядування щодо 

управління новоствореною об’єднаною громадою 

у нових умовах, а також впровадження меха-

нізмів участі громадськості в управлінні громади. 

В рамках проекту було організовано семіна-

ри з тематики ресурсного забезпечення гро-

мади та планування її розвитку. Окрім того, 

реалі зувалась інформаційно-просвітницька кам-

панія для мешканців громади з метою підвищення  

обізнаності щодо особливостей реформи, етапів та  

результатів об’єднання.

За результатами проекту Маразліївська гро     мада — 

перша в області, що отримала довгострокову 

стратегію свого розвитку, програму соціально- 

економічного розвитку, а також низку консуль-

тацій та документів, необхідних новоствореній 

громаді. В кожному випуску газети «ІзбірКом»  

виходить вкладка, присвячена реформі, та діє  

спеціальний розділ з новин на сайті  

www.izbirkom.org.ua. 

 

Проект Стратегії розвитку  
Маразліївської громади

Інфографіка з результатами моніторингу

http://www.izbirkom.org.ua
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РОЗВИТОК ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ГРОМАДСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА  
«ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!»

У 2016 році успішно продовжено розвиток та ді-

яльність громадського партнерства «За прозорі 

місцеві бюджети!», яке залишається першою та 

єдиною в Україні мережею місцевих неурядових 

організацій та ЗМІ в сфері місцевих бюджетів. 

Місією партнерства є створення умов для ефек-

тивного формування та використання місцевих 

бюджетів в інтересах громад шляхом підвищення 

доброчесності, прозорості бюджетного процесу 

та забезпечення участі громадян у ньому. 

Координатор партнерства «За прозорі місцеві  
бюджети!» Анатолій Бойко презентує діяльність та 
плани партнерства на Міжнародній конференції  
«Посилення правової спроможності громад»,  
21 жовтня 2016 року, м. Харків

Цілі діяльності Партнерства згідно Стратегічного плану розвитку
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Наразі до складу партнерства входять 39 громад-

ських організацій та ЗМІ з 17 областей України. 

Координатором Партнерства є Одеська обласна  

організація ВГО КВУ. 

Окрім фокусу на питаннях підвищення стандартів  

і ефективності бюджетного процесу на місце-

вому рівні, унікальність партнерства полягає в  

горизонтальній побудові та спільній участі пере-

важно локальних неурядових організації та ЗМІ з 

усіх регіонів України — від Чернігова до Одеси і від  

Сєверодонецька до Львова.

Учасники партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» 
під час стратегічної сесії

У своїй діяльності партнерство використовує весь 

доступний спектр інструментів, починаючи від 

експертних досліджень, підготовки аналітичних 

звітів та проектів нормативно-правових актів, до 

інформаційних і адвокасі кампаній, навчання та 

просвіти, вуличних акцій і флеш-мобів. Іденти-

фікація партнерства як спільноти та стратегічні 

напрямки діяльності закріплені в Стратегічному 

плані розвитку партнерства «За прозорі місцеві  

бюджети!» на 2017–2019 роки. 20 жовтня 2016 року 

в місті Києві відбулись чергові збори учасників  

партнерства, які продовжили повноваження 

Одеської обласної організації ВГО «Комітет вибор-

ців України» в якості координатора партнерства.

Підвищення рівня прозорості 
бюджетного процесу  
на місцевому рівні

Протягом  липня 2015 – лютого 2016 року (8 місяців),  

в 17 українських містах вперше в Україні була 

комплексно оцінена місцева соціально-економіч-

на та бюджетна політика на предмет дотриман-

ня вимог чинного законодавства, впровадження 

кращих міжнародних та українських практик про-

зорості, доброчесності та залучення громадян до 

процесу прийняття рішень. Моніторинг здійсню-

вався на основі розробленої методології «Індексу 

прозорості, участі та доброчесності соціально- 

економічної та бюджетної політики на місцевому  

рівні» (Індекс ПУД) — оцінки рівня прозорості, за-

безпечення участі громадян та доброчесності 

органів місцевого самоврядування в процесі 

складання, розгляду, затвердження, виконання  

та звітування щодо соціально-економічної та  

бюджетної політики.

Інфографіка з результатами вимірювання

Проведена робота показала, що місцева політика  

не задовольняє більшість критеріїв прозорості, 

участі громадян та доброчесності бюджетного 

процесу, суспільство залишається недостатньо 
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поінформованим, на що витрачаються бюджетні 

кошти. Можна говорити про переважно «фасадну 

прозорість» та формальну участь громадян у бюд-

жетному процесі на місцевому рівні. На підставі 

результатів проведеного моніторингу було роз-

роблено та адвокатувалось внесення конкретних 

змін до Бюджетного та Господарського кодексів 

України, Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні».

Інфографіка з результатами вимірювання

Паралельно учасниками партнерства впроваджу-

валися активні адвокаційні кампанії на місцевому 

рівні, результатом чого стало прийняття 26 рішень 

місцевих органів щодо впровадження стандартів 

у сфері місцевих бюджетів. Наприклад, в місті Чу-

гуєві сесії міської ради стали відкритими, в Івано- 

Франківську впровадили електронні сервіси для 

містян, в Дніпрі запровадили бюджет участі, в Ми-

колаєві відкрили доступ до бюджетних програм, у 

Вознесенську вперше публічно представили вико-

нання бюджету. Окрім цього, місцеві адвокаційні 

Презентація фінальних результатів моніторингу  
Індексу ПУД, м. Київ, 4 серпня 2016 року

кампанії від учасників громадського партнерства 

«За прозорі місцеві бюджети!» продемонстрували 

також і високу ефективність спільної діяльності 

місцевих неурядових організацій та засобів  

масової інформації. 

Просвіта та залучення громадян 
до участі в бюджетному процесі

Влітку 2016 року у 18 містах та селищах Украї-

ни практично синхронно пройшла вулична ак-

ція «Впливай на бюджет свого міста!». Акція була 

спрямована на підвищення обізнаності та участі  

місцевих мешканців у бюджетному процесі, а та-

кож спонукання місцевої влади до підвищення 

рівня прозорості бюджетного процесу та участі 

в ньому громадськості. В рамках вуличної акції 

вперше в масштабах всієї України апробований 

інноваційний інструмент участі громадян в бюд-

жетному процесі — подання в органи місцевого 

самоврядування своїх пропозицій щодо пріори-

тетних напрямів витрачання коштів місцевого 

бюджету в наступному році.

Проведення акції «Впливай на бюджет свого міста!»  
у м. Ковелі та Дніпрі
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Всього в акції взяли участь близько 6000 осіб, 

приблизно кожен десятий учасник акції погодив-

ся внести свої пропозиції до бюджету 2017 року. 

Таким чином, за підсумками акції було зібрано 

понад 500 пропозицій громадян до місцевих бюд-

жетів 18 громад. Всі зібрані бюджетні пропозиції 

були систематизовані та спрямовані до відповід-

них місцевих рад, надалі  громадські активісти 

контролюватимуть процес розгляду бюджетних 

пропозицій містян та їх врахування, а також від-

повідне інформування громади.

Пам'ятка «Як контролювати свої гроші в місцевому 
бюджеті? 10 порад для активних мешканців» 

Розвиток журналістських розслідувань

Окремий фокус діяльності партнерства в 2016 

році був направлений на посилення спромож-

ності журналістів щодо проведення розслідувань 

у бюд жетній сфері. Окрім тренінгу «Як провести 

успішне журналістське розслідування викорис-

тання коштів місцевих бюджетів», який пройшов 

17-19 березня 2016 року в м. Одесі, це був конкурс 

розслідувань. Конкурс «Висвітлення корупції у ви-

користанні коштів місцевих бюджетів» було про-

ведено в березні-вересні 2016 року за сприяння 

ГО «Інтерньюз-Україна». Учасниками конкурсу 

стали журналісти друкованих видань, он-лайн 

ресурсів, місцевих теле- та радіо-компаній з усіх 

регіонів України. Всього для участі у конкурсі було 

отримано 37 розслідувань, з яких конкурсна комі-

сія визначила 7 розслідувань-переможців. Пере-

можців конкурсу було оголошено та відзначено 

на Національному форумі «Громадянське суспіль-

ство та публічні фінанси», який пройшов у жовтні 

в місті Києві. Наприклад, переможцем в категорії 

«відео» став сюжет під назвою «Смертельні ліки», 

який розповідає про корупційну схему при Депар-

таменті охорони здоров'я Київської міської дер-

жавної адміністрації, яка закуповує за бюджетні 

кошти концентрати для процедури гемодіалізу у 

фірми, яка програє тендери.

Учасники тренінгу з проведення журналістських  
розслідувань щодо використання коштів  
місцевих бюджетів

Створення онлайн-платформи 
партнерства

В лютому 2016 року була запущена онлайн- 

платформа партнерства www.probudget.org.ua. 

Онлайн-платформа швидко стала основним  

інформаційним ресурсом партнерства і наразі 

http://probudget.org.ua/ 
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активно використовується як для розміщення  

всієї інформації про діяльність партнерства, так і 

для інформування про нові методики і практики 

моніторингу місцевих бюджетів в Україні та за 

кордоном.

Перший національний форум 
«Громадянське суспільство  
та публічні фінанси»

18-19 жовтня 2016 року в м. Києві відбувся Наці-

ональний форум «Громадянське суспільство та 

пуб лічні фінанси» — унікальний майданчик для  

обміну досвідом, пошуку партнерів, представлення  

кращих практик, інновацій та стратегій в сфері 

впливу громадянського суспільства на прозо-

рість, доброчесність та ефективність публічних  

фінансів. Участь у заході взяли майже 100 осіб — 

провідні експерти в сфері публічних фінансів, 

представники профільних державних органів та 

місцевого самоврядування, донорських струк-

тур, лідери громадських організацій та журна-

лісти. В рамках форуму відбулось 6 панельних 

дискусій з різних питань в сфері публічних фі-

нансів, в ході яких виступили 27 спікерів. Серед 

тем дискусій: реформи в сфері публічних фінан-

сів; презентація кращих практик контролю пу-

блічних фінансів на місцевому рівні; партисипа-

тивне бюджетування та активізація громадян до 

участі у бюджетному процесі; ресурси та мож-

ливості для громадянського суспільства в сфері  

публічних фінансів; візуалізація та підвищення 

рівня доступності інформації про публічні фінанси; 

ЗМІ та публічні фінанси.

Дворічний досвід діяльності громадського  

партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» 

та актуальні виклики в сфері впровадження в 

Україні прозорого місцевого бюджету було ви-

кладено окремою брошурою «Впровадження в 

Україні прозорого місцевого бюджету: досвід та 

виклики», яка побачила світ наприкінці 2016 року.  

Публікація розрахована на українських та  

зарубіжних експертів у сфері публічних фінансів,  

урядовців, представників місцевих органів  

влади, депутатів різних рівнів, правників, нау-

ковців, викладачів, громадських активістів, жур-

налістів, співробітників міжнародних організацій.  

Для більш широкого використання видання в се-

редовищі міжнародних організацій та іноземних 

експертів надано його скорочений варіант англій-

ською мовою. 

Відкриття Національного форуму  
«Громадянське суспільство та публічні фінанси»,  
м. Київ, 18 жовтня 2016 року

Бюджетний процес 2017: 
регіональний вимір

27 грудня 2016 року в м. Києві були оприлюдненні 

результати щорічного моніторингу процесу при-

йняття місцевих бюджетів на 2017 рік, який був 

проведений Громадським партнерством «За про-

зорі місцеві бюджети!» в понад 30 містах України, 

включаючи усі міста-обласні центри та м. Київ. 

Прес-конференція з представлення результатів  
моніторингу прийняття місцевих бюджетів,  
м. Київ, 27 грудня 2016 року
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Згідно з результатами проведеного моніторингу,  

бюджетний процес на місцевому рівні має цілу 

низку недоліків: неоприлюднення проектів рі-

шення про бюджет чи недотримання термінів та 

повноти оприлюднення; недотримання термінів 

затвердження бюджету, передбачених законо-

давством; обмеження доступу громадян на сесії 

місцевих рад та небажання органів влади прово-

дити консультації з громадянами щодо проектів 

бюджетів.

Діяльність з впровадження в Україні прозорого 

місцевого бюджету проводилась в рамках ініціа-

тиви «Громадянське суспільство та ЗМІ — за про-

зорі місцеві бюджети!», яка виконувалася Одесь-

кою обласною організацією ВГО «Комітет виборців 

України», Фундацією «Відкрите суспільство» та 

Громадським партнерством «За прозорі місцеві  

бюджети!», за фінансової підтримки Європей-

ського Союзу та Посольства Фінляндії в Україні.

Інфографіка з результатами моніторингу
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НАПРЯМОК  
«РОЗВИТОК ГРОМАД,  
ПОСИЛЕННЯ ПРАВОВИХ  
МОЖЛИВОСТЕЙ 
ТА ЗАХИСТ ПРАВ  
ЛЮДИНИ»

Діяльність громадської приймальні  
УГСПЛ в м. Одеса

Протягом 2013–2016 років громадська приймаль-

ня Одеської обласної організації ВГО «Комітет 

виборців України» активно включилася в роботу 

мережі правових приймалень Української Гельсін-

ської спілки з прав людини, що значно по силило 

її потенціал в сфері захисту прав людини. За 2016 

рік в приймальні безоплатну правову допомогу  

і захист отримали 1216 клієнтів. Крім усних і 

письмових правових консультацій, які отримали 

близько 80% заявників, у 20% звернень юристами 

приймальні надано допомогу в підготовці різних 

звернень до органів влади та інших організації, в 

15% — допомогу в підготовці позовних заяв та ін-

ших судових процесуальних документів.

Завдяки ресурсам і підтримці фонду стратегіч-

них справ Української Гельсінської спілки з прав 

лю дини, приймальня мала можливість надавати  

правовий та інформаційний супровід в стра-

тегічних справах, пов'язаних з порушенням прав 

людини. Протягом 2016 року ідентифіковано 18 

стратегічних судових справ, пов'язаних з по-

рушенням прав людини в Одеській області, які 

підтримуються юристами переважно в міжна-

родних інстанціях — Європейському суді з прав 

людини і структурах ООН. Наприклад, одна з таких  

стратегічних справ торкалась перевезення крим-

чанами особистих речей через пункти пропуску з 

окупованим півостровом. У вересні 2016 року ад-

вокат Юлія Лісова виграла справу в суді першої 

інстанції. 14 грудня 2016 року в Одеському апе-

ляційному адміністративному суді було остаточно 

виграно справу щодо заборони ввезення пересе-

ленцям з Кримського півострову особистих речей, 

які не входять до списку, затвердженого згідно з 

постановою КМУ №1035. 

Юрист приймальні Костянтин Оніщук  
надає правові консультації на виїзді

Юристи приймальні також здійснювали доку-

ментування порушень прав людини, пов'язаних з 

конфліктом на Донбасі. Суть ініціативи полягає в 

тому, щоб зафіксувати будь-які порушення прав 

на життя, на свободу від катувань, майнових прав 

тощо. В 2016 році було задокументовано 14 фактів  

порушень прав людини, пов’язаних із зброй-

ним конфліктом на території України. Варто  
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відзначити, що таке документування порушень 

прав людини є надзвичайно важливим кроком 

для здійснення правосуддя в національних і між-

народних інстанціях в майбутньому.

Протягом 2016 року приймальня провела 56 за-

ходів, направлених на підвищення правової  

обізнаності населення. Окремо слід виділити про-

ведення протягом вересня — грудня 2016 року у 

Котовському медичному училищі (м. Подільськ) 

факультативу «Школа з прав людини для молоді». 

Метою курсу було підвищення поінформованості 

та поваги молоді до прав людини. В рамках фа-

культативу було проведено 12 занять в формі тре-

нінгів та екскурсій. Тематика занять була сплано-

вана таким чином, щоб дати слухачам як основні 

аспекти концепції прав людини, так і ознайомити 

з окремими правами людини та способами їх за-

хисту. Велика увага приділялась практичним мо-

ментам та передбачала знайомство з ро ботою 

судових установ та правоохоронних органів.  

Зокрема, студенти та студентки відвідали Поділь-

ський відділ поліції, Подільський прикордонний 

загін. 25 молодих спеціалістів-медиків відвідали 

більшість теоретичних та практичних занять та 

успішно склали тестування на передостанньому 

занятті, яке пройшло 9 грудня 2016 року у формі 

круглого столу напередодні Дня захисту прав лю-

дини в Подільській районній бібліотеці. За словами  

заступника голови Одеської обласної організації 

ВГО «Комітет виборців України» Ігора Бриноша, 

подібні факультативи з прав людини для молоді 

успішно впроваджувались протягом 2010-2016 

років в різних навчальних закладах Подільська, 

отримали високу оцінку від фахівців та продемон-

стрували значну зацікавленість серед молоді.

Мережа громадських приймалень Української 

Гельсінської спілки з прав людини здійснювала 

свою діяльність за фінансової підтримки Уряду Ка-

нади через Департамент закордонних справ, тор-

гівлі та розвитку (DFATD), програма «Права люди-

ни понад усе» (Human Rights First).

Слухачі факультативу «Школа з прав  
людини для молоді» під час екскурсії до відділу поліції

Захист прав внутрішньо  
переміщених осіб (ВПО)

Протягом 2016 року продовжено налагодження 

співпраці та підвищення спроможності органів 

державної влади та місцевого самоврядування 

щодо надання якісної оперативної правової до-

помоги ВПО. В січні 2016 року за участі ГО «Все-

українське об'єднання адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу», проведено 7 се-

мінарів  на тему «Особливості надання безоплат-

ної правової допомоги внутрішньо переміщеним 

особам» (участь прийняло 130 правових консуль-

тантів та 13 адвокатів). Представники органів дер-

жавної влади та місцевого самоврядування звер-

талися переважно зі «складними» проблемами 

ВПО — питаннями, які належним чином не врегу -

льовані в законодавстві або стосуються значної 

кількості осіб. Наприклад, одним з таких питань 

стали відносини між адміністрацією санаторію 

«Куяльник» та інвалідами — ВПО, які там про-

живали. На початку 2016 року представники 

організації прийняли участь у розробці трьох-

стороннього договору оренди помешкання між  

ВПО, санаторієм та Одеською державною  

адміністрацією. Отри маний досвід співпраці та  

комунікації між різними надавачами правової  

допомоги з питань ВПО було обговорено на двох  

фінальних круглих столах, які відбулися в м. По-

дільську та м. Татарбунари Одеської області.
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Для фахівців у сфері надання правової допомоги 

було підготовлено практичний посібник «Внутріш-

ньо переміщені особи: безоплатна правова допо-

мога та стратегічні справи». Друкований варіант 

посібника переданий до місцевих центрів з на-

дання безоплатної вторинної правової допомоги 

Одеської області, поширений серед адвокатів та 

юридичних консультантів організацій, які надають 

первинну правову допомогу. Необхідно відмітити, 

що посібник отримав дуже широке поширення в 

мережі Інтернет та соціальних мережах. Загалом 

публікація з електронним варіантом посібника 

була поширена більше як 200 фахівцями (включа-

ючи заступника Міністра юстиції) та розміщена на 

сторінках таких установ як Координаційний центр 

з надання безоплатної правової допомоги.

Проведення семінару “Особливості надання  
безоплатної правової допомоги внутрішньо  
переміщеним особам” в м. Арциз Одеської області

Для внутрішньо переміщених осіб підготовлено 

та поширено практичну інформаційну пам’ятку,  

яка містить 20 актуальних правових консуль-

тацій з різних проблем, а також інформаційний  

плакат з інформацією про основні права  

внутріш ніх переселенців. Також проведено 18 

інформацій них зустрічей як з переселенцями, 

так і з представниками органів влади з питань 

забезпечення прав ВПО. Загалом, здійснення  

таких інформаційно-просвітницьких заходів,  

з одного боку,  поінформувало, спонукало та  

навчило пере міщених осіб захищати свої права; 

 з іншого боку — сприяло підвищенню стан-

дартів поводження з ВПО з боку державних та  

недержавних суб’єктів надання БПД.

Протягом 2016 року за безоплатною правовою  

допомогою до громадських приймалень Одесь-

кої обласної організації ВГО «Комітет виборців  

України» в м. Одеса, м. Котовськ та м. Татарбунари 

надійшло 309 звернень внутрішньо переміщених 

осіб. Із загального обсягу звернень, 56 пересе-

ленців отримали допомогу під час виїзних кон-

сультацій (18 виїздів до місць перебування ВПО). 

В ході надання правової допомоги, було виявлено 

20 стра тегічних справ, які вирішені (вирішуються) 

шляхом стра тегічного судового розгляду. Просу-

вання цих справ сприятиме формуванню пози-

тивної юридичної та судової практики щодо захи-

сту прав ВПО та допоможе в конкретних ситуаціях 

необ меженому колу  вимушених переселенців.

Ініціатива «Безоплатна правова допомога  

внутрішньо переміщеним особам — запорука рів-

них можливостей» була реалізована за підтрим-

ки Програми Розвитку ООН  в Україні (в межах  

Проекту «Швидке реагування на соціальні та еко-

номічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в 

Україні» ) та Уряду Японії.

Юрист організації Христина Кабакова  
здійснює виїзний прийом ВПО в санаторії  
«Куяльник», Одеська область

Захист земельних прав жителів 
північних районів Одещини

Метою ініціативи, яка впроваджувалася Одесь-

кою обласною організацією ВГО «Комітет ви-

борців України» спільно з Котовським місцевим  
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центром з надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги, було посилення спроможності 

та налагодження системної взаємодії та кому-

нікації між органами державної влади, місцевим 

самоврядуванням, неурядовими організаціями 

з питань оформлення права власності на землю. 

Ключовим підходом в здійсненні ініціативи була 

тристороння співпраця та взаємодія місцевого 

центру з надання БВПД, органів місцевого са-

моврядування та виконавчої влади, неурядових 

організацій, адвокатської спільноти задля поси-

лення правової спроможності територіальних 

громад, яке включає в себе інформування людей 

про їх права, а також залучення до їх захисту з 

земельних питань. За час реалізації проекту про-

ведено більше 30 робочих зустрічей в різних фор-

матах з представниками органів місцевого само-

врядування та виконавчої влади дев’яти північних 

районів Одещини стосовно надання правової до-

помоги сільському населенню з земельних, дого-

вірних та цивільних правовідносин.

Діяльність містила три рівні активності. По-перше, 

це надання правової допомоги сервісного харак-

теру для громадян з усіх земельних питань. Всього  

жителям північних районів Одещини було надано  

595 безоплатних правових консультацій. Аби зро-

бити таку правову допомогу більш доступною, 

проведено 37 виїзних прийомів в сільських на-

селених пунктах. У більше ніж 25 випадках була 

надана безоплатна адвокатська допомога — під-

готовка судових процесуальних документів та 

представництво в судах. Аналіз практики в сфері 

земельних спорів показав, що більшість гро мадян 

звертаються за правовою допомогою з питань  

розірвання договору оренди земельної ділянки,  

визнання його недійсним чи неукладеним,  

визначення/продовження строку оренди землі. 

Задля захисту земельних прав громадян, зокрема  

в сільській місцевості, були розроблені та по-

ширені рекомендації з вирішення типових проб-

лем з земельних питань.

По-друге, це ідентифікація проблем в земель-

ній сфері на місцевому рівні. Отримання інфор-

мації від 27 суб’єктів північних районів Одещини  

(ор ганів державної влади та місцевого само-

врядування) виявило основні проблеми щодо уча-

сті органів влади у вирішенні земельних питань —  

зокрема, недостатній рівень аналізу звернень гро-

мадян, проведення роз’яснювальної роботи, залу-

чення громадян до вирішення питань. Виявлення 

основ них проблем в сфері земельних правовідно-

син проводилося шляхом анонімного анкетуван-

ня 165 сільських жителів, більшість яких вказали 

на бюрократію та недосконалість законодавства.  

Усунення таких проблем сільські жителі вбачають 

у спрощенні процедури оформлення права влас-

ності на землю, оформлення документів через 

єдине вікно та зменшення вартості оформлення 

документів на право власності на землю.

Проведення Першого земельного цивільно- 
правового форуму північного регіону Одещини

Третій, найбільш складний рівень, це обговорення  

виявлених проблем та законодавчих прогалин 

у земельній сфері, а також розробка відповідних 

пропозицій для вдосконалення правової бази.  

З цією метою було проведено два унікальні  

заходи — місцеві земельні форуми. 9 червня 2016 

року в місті Подільську пройшов Перший земель-

ний цивільно-правовий форум північного регіону 

Одеської області, який зібрав понад 30 учасників — 

представників органів державної влади, міс цевого 

самоврядування, правників, громадських акти-

вістів та журналістів. 14 грудня 2016 року в малій 

актовій залі Балтської міської ради відбувся дру-

гий такий земельний цивільно-правовий форум. 

Ініціатива «Подолання селянської земельної  
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цивільно-правової прірви» виконувалася спільно 

з Котовським місцевим центром з надання безо-

платної вторинної правової допомоги в рамках 

Проекту «Доступна та якісна правова допомога в 

Україні», який впроваджується Канадським бюро 

міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади та 

Програмної  ініціативи «Права людини та право-

суддя» Міжнародного фонду «Відродження».

Поширення серед населення просвітницької  
продукції з земельних питань

Впровадження навчально-
комунікаційної програми  
для представників органів  
місцевого самоврядування

Одним з пріоритетів роботи Одеської обласної 

організації ВГО «Комітет виборців України» є під-

тримка місцевого самоврядування та посилення 

спроможності місцевих органів влади ефективно 

діяти на користь громади. Основою такої діяль-

ності стала робота «Школи секретарів сільських 

рад», яка працює на постійній основі з листопада 

2015 року. «Школа секретарів сільських рад» — 

унікальна навчально-комунікаційна програма для 

представників органів місцевого самоврядування 

Татарбунарського району. Особливістю роботи 

цієї Школи є теоретична та практична підготовка 

секретарів сільських рад, надання їм відповідних 

знань в організації роботи представницьких та ви-

конавчих органів місцевих рад, а також забезпе-

чення необхідної комунікації та співпраці з іншими 

державними та недержавними органами. 

Окрім практикуючих юристів та адвокатів, до уча-

сті в заняттях залучаються представники органів 

місцевого самоврядування, районної держав-

ної адміністрації, управління Пенсійного фонду,  

Центру зайнятості, районної лікарні, правоохо-

ронних органів. Додатково у системі Школи, було 

введено секцію по роботі зі спеціалістами органів 

місцевого самоврядування, які відповідають за ре-

єстрацію місця проживання та ведення відповід-

ного реєстру. Окрім навчального ефекту, в ході за-

нять також налагоджується відповідна взає модія 

між представниками сільських рад та іншими  

чиновниками, громадськими активістами.

Протягом 2016 року, власними ресурсами орга-

нізації було проведено два розширених заняття 

в «Школі секретарів сільських рад» — в травні та 

в листопаді місяці. Зокрема, 19 травня 2016 року 

в читальному залі Татарбунарської районної бі-

бліотеки представники органів місцевого само-

врядування Татарбунарського району розглядали 

питання діяльності виконавчих комітетів органів 

місцевого самоврядування та їх статусу, зміни в 

пенсійному законодавстві, адміністративну прак-

тику щодо правопорушень у сфері реєстрації міс-

ця проживання, питання діловодства в органах 

місцевого самоврядування.

Проведення «Школи секретарів сільських рад» 
в м. Татарбунари 23 листопада 2016 року

З початком роботи в 2017 році Татарбунарського 

офісу Мережі правого розвитку Одеської облас-

ної організації ВГО «Комітет виборців України», 
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 «Школа секретарів сільських рад» отримала нове 

«дихання» як один з інструментів посилення по-

тенціалу громад. Заняття Школи протягом 2017 

року будуть проводиться щомісяця на базі Татар-

бунарської районної бібліотеки.

Проведення XIІІ Мандрівного 
міжнародного фестивалю 
документального кіно  
про права людини Docudays UA

У 2016 році в Одеській області Мандрівний між-

народний фестиваль документального кіно про  

права людини Docudays UA пройшов вже в чет-

вертий раз, відзначившись збільшенням кількості 

як показів, так і глядачів (особливо молоді). Прог-

рама фестивалю в Одеській області перед бачала 

по кази 10 документальних фільмів про права 

лю дини, а також після-показові обговорення та 

правові тренінги для молодіжного середовища.  

Основним завданням показів було через мож-

ливості і потенціал документального кіно про  

права людини надихнути і залучити жителів ре-

гіону до захисту своїх прав і боротьбі за демок-

ратичні перетворення в Україні.

Протягом 10-20 грудня 2016 року в містах Одесі, 

Татарбунари та Подільську відбулося 43 покази 

десяти документальних фільмів про права людини  

з програми фестивалю. Покази відвідали понад 

1000 глядачів, переважно старшокласники та 

студенти. Формат фестивалю передбачав ста-

ціонарні відкриті покази переважно в бібліотеч-

них установах і кінотеатрах, а також спеціальні 

по кази в навчальних закладах для старшоклас-

ників і студентів, для поліцейських і громадських 

формувань з охорони порядку. Вхід на всі заходи 

фестивалю був вільний. Основна частина показів 

в місті Одесі відбулася в приміщенні Одеської об-

ласної універсальної наукової бібліотеки ім. Гру-

шевського (денні покази) та в Інотеатрі (вечірні 

покази). В Одеській області фільми Мандрівного 

фестивалю переглянули жителі Татарбунарського 

та Подільського району. Переважно це були  

студенти, старшокласники, представники поліції, 

органів юстиції, бібліотек. Саме районні бібліотеки 

забезпечили публічні покази в м. Татарбунари та 

м. Подільську.

Афіша XIІІ Мандрівного міжнародного  
фестивалю Docudays UA в Одеській області

В рамках правозахисної програми Мандрівного 

фестивалю в Одесі пройшов проект Думайдан, 

який покликаний привернути увагу до погіршення 

стану зелених зон у містах і селах України —  

вирубки дерев та ліквідації зелених насаджень, 

що відбувається катастрофічними темпами.  

У приміщенні Одеської обласної універсальної  

наукової бібліотеки ім. М.С. Грушевського з 8  

по 15 грудня розмістилася фотовиставка «Думай-

дан -2016: фото-миті», яку відвідали сотні одеситів 

і гостей міста. В ході відкриття виставки, відбулося 

експертне обговорення змін до екологічного зако-

нодавства України. Підняті Думайданом проблеми  
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знайшли широкий відгук серед одеських  

активістів, оскільки тема дуже актуальна для  

Одеси, де зелені зони постійно знаходяться  

під загрозою.

Перегляд фільму з програми XIІІ Мандрівного  
міжнародного фестивалю Docudays UA  
в Котовському медичному училищі

Мета Мандрівного фестивалю: сприяти попу-

ляризації й розвитку документального кіно та 

підвищенню рівня дотримання прав людини в 

Україні. Фестиваль — неполітичний і некомерцій-

ний. Організатори: Українська Гельсінська спілка з 

прав людини, ГО «Південь», Херсонський обласний 

фонд милосердя і здоров’я, ГО «Центр сучасних ін-

формаційних технологій та візуальних мистецтв».  

Партнери: Державне агентство України з питань 

кіно, Міжнародна мережа кінофестивалів з прав 

людини. Регіональним партнером і організатором 

фестивалю в Одеській області виступає Одеська 

обласна організація ВГО «Комітет виборців Украї-

ни». Партнери Мандрівного фестивалю в Одеській 

області: Одеська обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. М.С.Грушевського, Інотеатр, не-

залежний інформаційний ресурс «ІзбірКом»,  

The Odessa Review.

Відкриття фотовиставки та експертне  
обговорення в рамках проекту «Думайдан»
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МЕДІА-ЗВІТ
Медійність є однією з ключових компетенцій організації
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ВИДАННЯ

Посібник «Місцеве самоврядування в Україні.  
Теорія і практика»
Наклад 1000 примірників

Третє видання посібника, присвяченого теоретичним та практичним 

засадам реалізації місцевого самоврядування в Україні, зокрема 

роботі місцевих рад та реалізації повноважень місцевих депутатів, 

включаючи практичні аспекти взаємодії з виборцями. Посібник ак-

туалізовано у відповідності до останніх змін законодавства, вклю-

чаючи нову антикорупційну політику держави та дотичні вимоги до 

місцевих депутатів та службовців органів місцевого самоврядуван-

ня. Містить добірку найбільш затребуваних для роботи місцевого 

депутата локальних НПА, основні міжнародні та національні зако-

нодавчі акти. Посібник буде корисний, в першу чергу, місцевим де-

путатам, працівникам органів місцевого самоврядування, лідерам 

територіальних громад, громадських організацій, а також усім, хто 

цікавиться проблемами місцевого самоврядування.

Брошура «Індекс прозорості-участі-доброчесності 
місцевих бюджетів – 2016. Результати вимірювання 
Індексу прозорості, участі та доброчесності місцевої 
соціально-економічної та бюджетної політики 
у 17 містах та селищах України»
Наклад 3900 примірників, електронний варіант

У виданні представлені результати вимірювання протягом 2015-

2016 років командою громадського партнерства «За прозорі міс-

цеві бюджети!» Індексу прозорості, участі та доброчесності місцевої  

соціально-економічної та бюджетної політики (Індексу ПУД або Ін-

дексу прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів) у 17  

містах та селищах України.
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Посібник «Впровадження в Україні  
прозорого місцевого бюджету»
Наклад 3500 примірників

Видання містить описання досвіду діяльності громадського парт-

нерства «За прозорі місцеві бюджети!» протягом 2014-2016 років. 

Зокрема, представлена концепція розробленої методології ПУД 

(прозорість-участь-доброчесність) та результати проведеного на її 

основі першого в Україні комплексного моніторингу та оцінки міс-

цевої соціально-економічної та бюджетної політики в 17 українських 

містах включно з нормативними рекомендаціями. Окремо пред-

ставлені успішні кейси місцевих адвокаційних кампаній та прак-

тичний досвід застосування інноваційних механізмів залучення та 

активізації містян та журналістів до участі в бюджетних процесах в 

місцевих громадах. Заключна частина видання презентує ідентич-

ність та стратегічні плани партнерства «За прозорі місцеві бюд жети» 

як ефективного інструменту просування реформ в сфері публічних 

фінансів та фіналізує підсумки обговорень на Національному фо-

румі «Громадянське суспільство та публічні фінанси».

Брошура «Внутрішньо переміщені особи:  
безоплатна правова допомога та стратегічні справи»
Наклад 250 примірників, електронний варіант

Практичний посібник адресований правовим консультантам та ад-

вокатам, які надають безоплатну правову допомогу та роз'яснює 

особливості надання такої допомоги з питань внутрішньо пере-

міщених осіб. Видання містить описання особливостей правового 

статусу внутрішньо переміщеної особи та основні правові проблеми  

ВПО з зазначенням оптимальних шляхів їх вирішення, а також стан-

дарти та алгоритм надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги ВПО. Окремим розділом описано питання іден-

тифікації та просування стратегічних справ як інструменту захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб. Також додано перелік основних 

відповідних нормативно-правових актів, зразки юридичних доку-

ментів та приклади позитивних судових рішень у справах ВПО.
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Буклет «Децентралізація. Як ми можемо впливати  
на розвиток громади»
Наклад 3000 примірників

Буклет передбачає огляд інструментів участі громадян в управ лінні 

громадою, створений спеціально для поширення серед жителів  

Маразліївської ОТГ, але може бути корисним жителям й будь-якої 

іншої громади в Україні.

Буклет «Що необхідно знати про децентралізацію?»
Наклад 3000 примірників

В буклеті представлений короткий та доступний для широкого кола 

громадян огляд змін, які очікують жителів громад, що тільки об’єд-

нались, або близькі до об’єднання.

Буклет «Де твої гроші в місцевому бюджеті?»
Наклад 34000 примірників

Буклет дає базові поняття щодо місцевого бюджету громади,  

закликає місцевих жителів впливати на його формування та вико-

ристання, а також надає для цього декілька простих рекомендацій. 
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Пам'ятка «Як контролювати свої гроші в місцевому 
бюджеті? 10 порад для активних мешканців»
Наклад 29000 примірників

Пам’ятка містить 10 конкретних практичних порад активним меш-

канцям як більш ефективно контролювати свої гроші в місцевому 

бюджеті, а також візуалізований бюджетний календар активіста. Всі 

правові консультації оформлені в стилі порад доброму господареві.

Пам’ятка для громадських активістів  
«Впіймай корупціонера» 
Наклад 2000 примірників

Пам’ятка для журналістів та громадських активістів, яка містить  

доступні пояснення щодо того, як перевіряти достовірність інфор-

мації в деклараціях можновладців та ідентифікувати конфлікти ін-

тересів при прийнятті ними рішень.
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Пам’ятка «20 актуальних консультацій  
з питань внутрішніх переселенців»
Наклад 5000 примірників, електронний варіант

Інформаційна пам'ятка адресована внутрішньо переміщеним  

особам (ВПО, внутрішні переселенці) та містить 20 актуальних  

правових консультацій з різних проблем, які торкаються цієї враз-

ливої категорії населення.

Інформаційний плакат для внутрішніх переселенців
Наклад 500 примірників

Інформаційний плакат адресований внутрішньо переміщеним  

особам та розкриває основні права ВПО в галузі реєстрації та доку-

ментів; соціальної підтримки; трудових відносин та підприємництва; 

освіти; житлової сфери; охорони здоров’я; сімейних відносин; майна; 

виборів; інформації та захисту.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Одеська обласна організація ВГО КВУ  працює на засадах прозорості й підзвітності суспільству за вико-

ристання фінансових ресурсів, одержаних на підтримку своєї діяльності.

Загальний обсяг фінансування діяльності організації в 2016 році склав 7 137 219,51 грн.

НАДХОДЖЕННЯ

ВИТРАТИ



35

Звіт Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» за 2016 рік

ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ
Ми щиро дякуємо всім донорам та партнерам за підтримку та співпрацю!

Міжнародні та донорські організації

Міжнародні та донорські організації

National Endowment for 

Democracy (NED)

Європейський союз  

(Європейська комісія) 

Міжнародна фундація  

виборчих систем (IFES) 

Міжнародний фонд  

«Відродження»

ВГО «Комітет виборців України»

Громадська спілка  

«Мережа правового розвитку» 

Міжнародний фестиваль 

документального кіно про 

права людини Docudays UA

Фундація  

«Відкрите суспільство»

Чернігівська міська молодіжна 

громадська організація  

«Поліський фонд міжнародних 

та регіональних досліджень»

Волинська обласна  

громадська організація 

«Центр правової допомоги»

НГО «Аналітичний центр 

розвитку міста «ЗЕОН»

Мережа розвитку  

громадських ініціатив 

Громадська спілка  

«Українська Гельсінська 

спілка з прав людини» 

ГМ «ОПОРА»

Посольство Великої Британії  

в Україні 

Фонд «Східна Європа» 

Канадське бюро  

міжнародної освіти 

Партнери

Програма розвитку ООН  

Громадська спілка  

«Українська Гельсінська 

спілка з прав людини» 
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Коаліція молодіжних  

громадських організацій  

Черкаської області  

«Молода Черкащина»

ГО «Львівська група»

Громадська організація 

«Центр політичних студій»

Білозерський районний  

осередок Херсонської обласної 

молодіжної громадської  

організаіції «Молодіжний центр 

регіонального розвитку»

Громадська організація 

 «Регіональній аналітичний  

центр»

ГО «Дніпропетровський  

координаційно-експертний  

центр з питань регуляторної  

політики»

ГО «Товариство «Український 

народний дім в Чернівцях»

ГО «Фонд розвитку  

м. Миколаїва»

Вознесенська міська  

громадська організація  

«Агентство економічного  

розвитку»

Громадська організація 

«Кризовий медіа-центр 

«Сіверський Донець»

Громадська організація  

«Чугуївська правозахисна  

група»

ГО «Територія успіху»

Громадська організація 

«Бюро аналізу політики»
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Сайт Одеської обласної організації  

ВГО «Комітет виборців України» 

             www.cvu.od.ua

Сайт Громадського Партнерства  

«За прозорі місцеві бюджети!»

          www.probudget.org.ua

Сторінки організації в соціальних мережах: 

           www.facebook.com/CVUOdessa

           www.twitter.com/CVU_Odessa

Тематичні сторінки ініціатив Одеської обласної 
організації ВГО КВУ в соціальних мережах

Незалежне інтернет-видання «ІзбірКом»: 

          www.facebook.com/odessaizbirkom

Атестація депутатів місцевих рад:

           www.facebook.com/attestationLC

Одеський центр публічних розслідувань: 

          www.facebook.com/investigativeod

Стоп нечесним виборам!

           www.facebook.com/StopUnfairElections

завітати до офісу  

           65000, м. Одеса, вул. Садіковська, 25

написати листа  

           65023, м. Одеса, а/с 209

написати e-mail  

           odesakvu@ukr.net

зателефонувати чи відправити факс  

           (048) 716-40-18, (048) 716-46-83

Сайт незалежного інтернет-видання «ІзбірКом»

           www.izbirkom.org.ua

http://www.cvu.od.ua
http://www.probudget.org.ua
http://www.facebook.com/CVUOdessa
https://twitter.com/CVU_Odessa
https://www.facebook.com/odessaizbirkom
https://www.facebook.com/attestationLC
https://www.facebook.com/investigativeod
https://www.facebook.com/StopUnfairElections
http://odesakvu@ukr.net
http://www.izbirkom.org.ua

